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RESUMO 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral verificar como a religião 
católica reproduz e legitima a desigualdade de gênero de mulheres que vivenciam 
seus valores e crenças, os objetivos específicos são: compreender a questão de 
gênero e patriarcado, estudar a possibilidade de um feminismo católico a partir da 
perspectiva da mulher pelo direito de decidir, verificar documentos da Igreja Católica 
que reforcem o papel da mulher na sociedade. Para viabilização deste trabalho foi 
utilizado a metodologia exploratória de caráter qualitativo, foram utilizadas leituras em 
torno da temática de gênero, patriarcado e religião católica para fundamentação da 
base teórica, publicações em duas páginas públicas no Instagram que tinham como 
público-alvo mulheres religiosas e documentos da Igreja Católica, em especial do 
Papa João Paulo II que reforça a cultura patriarcal, ao reforçar papéis determinantes 
de gênero. Diante do estudo foi abordado ainda a possibilidade de um feminismo 
católico, em que as mulheres não precisam se desvincular da religião para se sentirem 
no direito de decidir sobre suas escolhas e sobre o seu próprio corpo. 
 
Palavras-chave: Cultura patriarcal. Igreja católica. Desigualdade de Gênero. 
Violência contra a mulher. 
 



 
 
KLEIN, Janaina Luzia. Catholicism and the Reproduction of Gender Inequality in 
the Social Relationships of Women Who Live Their Religiosity. 2021. 67f. Course 
Completion Work in Social Work - Center for Applied Social Studies, State University 
of Londrina, Londrina, 2021. 
 

ABSTRACT 
 
This Course Conclusion Paper has the general objective of verifying how the Catholic 
religion reproduces and legitimizes the gender inequality of women who experience its 
values and beliefs, the specific objectives are: to understand the issue of gender and 
patriarchy, to study the possibility of a feminism Catholic from the perspective of 
women for the right to decide, to verify documents of the Catholic Church that reinforce 
the role of women in society. To make this work feasible, a qualitative exploratory 
methodology was used, readings around the theme of gender, patriarchy and Catholic 
religion were used to support the theoretical basis, publications on two public 
Instagram pages that had as their target audience religious women and documents of 
the Catholic Church, especially Papa João Paulo II, who reinforces patriarchal culture 
by reinforcing gender-determining roles. The study also addressed the possibility of a 
Catholic feminism in which women do not need to disengage from religion in order to 
feel entitled to decide on their choices and on their own bodies. 
 
Keywords: Patriarchal culture. Catholic church. Gender Inequality. Violence against 
women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho é resultado da participação do projeto de pesquisa “A Influência 

de Valores e Princípios religiosos na Execução das Políticas Públicas no Município de 

Londrina: Estudo de Caso” que permeou diversas discussões acerca da temática 

relacionando-a com o estudo de gênero. 

A Igreja Católica foi escolhida a partir de sua influência no Brasil, marcada 

desde o período colonial, quando Portugal trouxe os primeiros líderes religiosos. A 

religião ainda é considerada a que tem o maior número de adeptos, de acordo com o 

Censo do IBGE (2010). Para além do fato mencionado, a própria participação na 

instituição levou a delimitação da mesma. 

A religião está presente em diversos espaços, inclusive no cenário político. 

Apesar de sermos de um país declarado laico, a religião reproduz falas que reforçam 

a cultura patriarcal da sociedade capitalista; falas sobre situações que necessitam de 

ação em torno de políticas públicas que vivem sucateadas, por conta de um Estado 

omisso. 

No atual contexto, não é possível ignorar e não visualizar explicitamente as 

taxas de violência contra a mulher, o grande número de feminicídio, muitas vezes 

ainda procuram motivos que levaram a tal fatalidade: seria a roupa que estava 

vestindo, a forma de ser ou de agir? Uma das notícias utilizadas para viabilizar a 

pesquisa retratou que mulheres já mortas eram estupradas, tinham seu corpo violado 

por homens que trabalhavam no necrotério. Essa é só mais uma prova de que 

mulheres são cotidianamente violadas de diversas maneiras por serem mulheres, por 

um fator biológico que as diferem dos homens.  

O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objeto a interferência de valores e 

crenças religiosas nas relações sociais de mulheres católicas; por objetivo geral 

verificar como a religião católica reproduz e legitima a desigualdade de gênero de 

mulheres que vivenciam seus valores e crenças. Os objetivos específicos são: 

compreender a questão de gênero e patriarcado, estudar a possibilidade de um 

feminismo católico a partir da perspectiva da mulher pelo direito de decidir, verificar 

documentos da igreja católica que reforcem o papel da mulher na sociedade. 

Para alcançar o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa exploratória de 

caráter qualitativo. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa se preocupa com 

uma determinada realidade que não pode ser quantificada, ou seja, ela lida com 
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significados, valores, crenças e atitudes que não se limitam a operacionalização de 

variáveis. 

Em virtude da pandemia do novo corona vírus, a metodologia teve que ser 

reformulada, já que não foi possível a realização de entrevistas com as mulheres que 

participam de grupos e pastorais da Igreja Católica. 

A delimitação do território assim como a faixa etária das mulheres que 

vivenciam a religião não foi possível em virtude do atual contexto de pandemia que 

impossibilitou um contato direto com este público; em busca de viabilizar o estudo será 

utilizado como material de pesquisa duas páginas públicas disponíveis na rede social 

Instagram, descritas como cristãs. 

A página @submissaspiedosas1 apresenta um conteúdo que caminha 

diretamente ao objetivo do trabalho, com postagens de leituras bíblicas que reforçam 

o papel inferiorizado da mulher na sociedade. De início, não foi possível distinguir de 

qual religião se tratava, porém diante do conteúdo foi considerado pertinente utilizá-la 

na pesquisa diante do alcance da mesma que conta com mais de 25 mil seguidores, 

levantado a hipótese que pelo conteúdo vinculado atinja diretamente mulheres 

católicas que vivem sua religiosidade.  

A página @lapidandomulheres que inclusive realizou o curso “De Eva a Maria”, 

possui cerca de 40 mil seguidoras. A administradora da página realiza mentoria para 

mulheres que buscam “se tornar Maria” e conquistar as suas virtudes, assim como a 

página anterior está denomina “esposas cristãs”, possui um conteúdo visivelmente 

católico, alinhado aos objetivos desta pesquisa. Observa-se ainda o foco em mulheres 

que são esposas e mães, papéis determinados para as mulheres desde crianças. 

Será utilizada a revisão de literatura, com a finalidade de construir e ampliar o 

arcabouço teórico da pesquisa e assim analisar os dados e as informações coletadas 

nas cartilhas da Igreja Católica voltadas para relacionamentos afetivos, 

comportamento sexual, casamento, além de redes sociais e sites que abordem temas 

e assuntos relacionados a questão da mulher. 

A análise de conteúdo será concretizada na perspectiva de Bardin, ou seja, 

iremos realizar uma pré-análise de sites e posts das páginas que serão utilizados, 

após será feita a análise e interpretação dos conteúdos postados nos sites e páginas 

do Instagram da Igreja Católica no que se refere a normas e comportamentos de 

                                            
1 Esta página se denomina cristã, porém seu conteúdo de postagens caminha diretamente ao que é 
estudado ao longo da pesquisa.  
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mulheres, relacionamento afetivo e sexual, namoro, casamento que respondem aos 

objetivos propostos no trabalho. Por fim, faremos referências a partir de nosso 

arcabouço teórico, 

No primeiro capítulo realizamos uma aproximação com a temática gênero, 

como fruto de um modelo marcado por uma cultura patriarcal, abordamos os papéis 

determinados para cada sexo, que coloca a mulher sob um papel inferiorizado em 

relação ao homem e a função da Igreja Católica, que reforça o modelo patriarcal em 

nossa sociedade. 

O segundo capitulo faz uma abordagem a partir de documentos da Igreja 

Católica, que reforçam o papel da mulher na sociedade, a ênfase em torno do 

casamento e da maternidade, em contrapartida é dissertado sobre a possibilidade de 

um feminismo católico, que traz a Igreja sob uma nova ótica em busca da igualdade 

entre os gêneros e sobre o direito de decidir. 

O terceiro capitulo foi demarcado por duas grandes figuras na Igreja Católica, 

Eva e Maria, duas mulheres totalmente opostas, que juntas demonstram as 

possibilidades encontradas pela mulher na Igreja, seguir a Deus e as escrituras 

bíblicas, sendo obediente e totalmente temente a Deus assim como Maria, ou 

contraditoriamente, ser desobediente, não seguir a ordem, a cronologia que a igreja 

exalta, fazendo escolhas sobre si mesma, se tornando assim como Eva. 

Também foi abordado no último capítulo algumas postagens de páginas no 

Instagram - que são públicas e disponíveis para todos que se interessem – e falas 

retiradas do curso “De Eva a Maria”, que foram analisadas a partir do conceito de 

habitus de Pierre Bourdieu. 

Os dados obtidos durante o processo deste trabalho ressaltaram a importância 

de Eva e Maria para a Igreja Católica, os caminhos traçados para que a mulher se 

torne Maria são caminhos difíceis, para não dizer impossíveis pensando nesta figura 

tão exaltada pela religião, a questão de se tornar mãe enquanto virgem é um dos fatos 

primordiais. Mas para além, na leitura que uma mentora cristã faz sobre Maria ela 

disserta sobre diversas qualidades que a tornam quem ela é. Maria é um exemplo de 

esposa e mãe dedicada, que coloca a sua vida familiar em primeira instância, pensar 

em colocar a carreira e os estudos antes de realizações em torno do matrimônio e 

maternidade podem ser ligadas facilmente ao egoísmo. 

E foi a partir da análise que se abriu a possibilidade de visualizar que a Igreja 

Católica não criou os papéis determinados para a mulher e o homem, mas reproduz 
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o que está cotidianamente introjetado em toda a sociedade, leituras bíblicas incidem 

este fator, sermões, falas de pessoas públicas e religiosas, documentos do Papa João 

Paulo II. Enfim, são diversas as formas utilizadas que viabilizam esse papel de mulher 

na sociedade e por estar tão presente no meio religioso, assim como em toda a 

sociedade é introjetado de um modo que tende a se tornar natural.  
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CAPITULO I – Desigualdade de Gênero em um modelo Patriarcal  

 

O sexo é estabelecido a partir da condição biológica de cada sujeito definindo, 

portanto, o homem/mulher, macho/fêmea, enquanto o termo “gênero” passou a ser 

utilizado em busca de reconhecer as diversidades que não se limitam ao biológico, 

como toda a desigualdade presente na sociedade em torno da mulher. 

Em busca de iniciar a discussão e ampliar a compreensão sobre o termo 

gênero, de acordo com Grossi (1998, pg. 5): 

Gênero serve, portanto, para determinar tudo que é social, cultural e 
historicamente determinado. No entanto, como veremos, nenhum indivíduo 
existe sem relações sociais, isto desde que se nasce. Portanto, sempre que 
estamos referindo-nos ao sexo, já estamos agindo de acordo com o gênero 
associado ao sexo daquele indivíduo com o qual estamos interagindo 

 

Grossi (1998) relata que o gênero2 algo mutável pois é “ressignificado” pelas 

interações concretas entre os indivíduos de ambos os sexos, a autora atribui ênfase 

ao fato de gênero não ser sinônimo de sexo, uma vez que quando falamos em sexo 

nos referimos apenas ao masculino e feminino / macho e fêmea, interligando o termo 

diretamente ao biológico. 

Em contrapartida, de acordo com Carloto (2001, pg.202): 

A existência de gêneros é a manifestação de uma desigual distribuição de 
responsabilidade na produção social da existência. A sociedade estabelece 
uma distribuição de responsabilidades que são alheias as vontades das 
pessoas, sendo que os critérios desta distribuição são sexistas, classistas e 
racistas. Do lugar que é atribuído socialmente a cada um, dependerá a forma 
como se terá acesso à própria sobrevivência como sexo, classe e raça, sendo 
que esta relação com a realidade comporta uma visão particular da mesma. 

 
Segundo a autora, a sociedade atribui papéis distintos de acordo com o sexo, 

masculino ou feminino, não excluindo questões fundamentais como classe e raça 

nesta distribuição de responsabilidades. Carloto (2001) relata que a desigualdade 

social e todo estereótipo em torno da categoria de gênero é amparada pela disposição 

biológica entre os sexos feminino e masculino e é dada como natural, uma vez que 

sempre foi vivenciada. 

                                            
2 Para maior aprofundamento na temática gênero, violência de gênero, família sugerimos os textos das 
pesquisadoras Sandra Lourenço de Andrade Fortuna e Cássia Maria Carloto. 
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Carloto (2001), destaca que não se pode desconsiderar os aspectos culturais, 

políticos, econômicos e sociais da categoria gênero3 e as concepções e o próprio 

significado em torno do masculino e feminino podem ser distintos levando em 

consideração questões culturais, sendo interligada diretamente a aspectos 

econômicos e políticos que variam de acordo com cada sociedade - “A assimetria que 

caracteriza todos os sistemas de gênero através de diferentes culturas são entendidas 

como sendo sistematicamente ligadas à organização da desigualdade social” 

(LAURETIS apud Carloto,1994, p. 212). 

Esse estereótipo em torno de cada sexo é considerado natural, uma vez que é 

algo “dado”, enquanto a menina ganha bonecas, brinca de casinha, o menino brinca 

com carrinhos, até mesmo a criação dentro de casa é distinta de acordo com o sexo, 

a menina é a responsável por ajudar a mãe em casa, mesmo que tenha um irmão da 

mesma idade, não cabe a ele essa responsabilidade, uma vez que é homem.  

De acordo com Filho (2005, pg. 138): 

Joan Scott chama a atenção para a necessidade de se entender o gênero 
enquanto a relação entre os sexos, de como é assegurado um significado 
para os conceitos de homem e mulher e as práticas pelas quais os 
significados da diferença sexual são definidos. O gênero dá significado às 
distinções entre os sexos, ele "transforma seres biologicamente machos e 
fêmeas em homens e mulheres, seres sociais". Se há diferenças biológicas 
entre os sexos, não são elas que determinam as desigualdades entre eles.  

 

É importante que se compreenda a questão de gênero como categoria de 

análise, assim como Amorim (2011, pg. 8): 

Entender gênero enquanto categoria de análise implica compreender melhor 
as relações sociais e culturais entre os sexos, uma vez que as relações entre 
os sexos são construídas socialmente, mas é preciso explicar como essas 
relações são construídas e por que são construídas desigualmente 
privilegiando o sujeito de sexo masculino. 

 

É perceptível o quanto o sexo masculino é privilegiado, levando em 

consideração desde espaços de trabalho que são ocupados, as oportunidades que 

são dadas pelo fato de ser homem até mesmo o fato de não ter que ter medo apenas 

por ser homem, pelo seu sexo biológico e o que ele representa socialmente.  

Diante de toda a configuração em torno da sociedade patriarcal, outro aspecto 

a ser considerado é a violência contra a mulher. De acordo com Lagarde (apud Cheron 

e Wünsch 2020, pg.08):  

                                            
3 Há um debate entre pesquisadoras da área que se deve utilizar relações de sexo ao invés de relações 
de gênero. Não entraremos neste debate, pois não é o objetivo de nosso trabalho; 
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A violência de gênero é a violência misógina contra as mulheres pelo fato de 
serem mulheres, situadas em relações de desigualdade de gênero: opressão, 
exclusão, subordinação, discriminação, exploração e marginalização. As 
mulheres são vítimas de ameaças, agressões, maus-tratos, lesões e danos 
misóginos. As modalidades de violência de gênero são: familiar, na 
comunidade, institucional e feminicida. (LAGARDE, 2007, p. 33) 

 

A violência contra a mulher está presente em todos os espaços, a sua imagem 

é exposta e compartilhada em redes sociais em busca de prazer ou até mesmo de 

vingança por ex companheiros que não aceitam o fim do relacionamento justamente 

por essa ideia de posse, e quando noticiadas a pergunta que geralmente fazem é “por 

que a mulher se submeteu a tirar fotos ou gravar vídeos que pudesse comprometê-

la?” O homem mais uma vez sai impune e a vítima é considerada culpada nessa 

sociedade machista e patriarcal. 

Recentemente foi descoberta uma página no Facebook em que homens 

promovem estupro contra mulheres mortas. O grupo intitulava-se “Festa no IML”, 

homens que trabalham em necrotérios postavam imagens atreladas à necrofilia e 

despertavam sinais de desejo por estas mulheres. Constata-se a certeza de que 

mulheres são cotidianamente assediadas, estupradas e violentadas por serem 

mulheres, elas não pedem, não provocam, não seduzem, apenas são mulheres e esse 

é o motivo; afinal a mulher mesmo morta não tem paz para descansar, porque na 

sociedade culturalmente machista, o homem tem poder sobre ela. Após diversos 

compartilhamentos e denúncias a pagina saiu do ar. (CARVALHO, 2020). 

O que nos chama atenção é a grande quantidade de mulheres que em algum 

momento sofreu algum tipo de abuso ou violência, e houve um caso em particular que 

repercutiu em todas as mídias e redes sociais - um julgamento em que a mulher, 

“suposta” vítima de estupro tem os seus direitos violados de todas as formas 

possíveis, desde o ato em si, até o próprio julgamento, cuja sentença final é “estupro 

culposo”. O advogado de defesa em diversos momentos faltou com respeito à vítima 

utilizando fotos pessoais para insinuar suas “poses ginecológicas”, sua índole foi 

colocada à prova, o homem acusado de estupro é um grande empresário. (JORNAL 

DE BRASÍLIA, 2020) Este é um exemplo claro do patriarcado e do modo de produção 

em que estamos inseridos, em que ser homem e ter dinheiro significa ter poder e a 

posse de mulheres. 

A culpa é quase sempre colocada na mulher - se apanhou é porque mereceu, 

se foi assediada ou mesmo estuprada é porque pediu, veja como estava vestida, como 
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se comporta. Falas reproduzidas todos os dias, em todos os lugares; em contrapartida 

o Relógio da Violência (2020) aponta que a cada dois segundos uma mulher é 

agredida de forma física ou verbal no Brasil. 

Segundo Cisne (2015, pg.146): 

A violência contra a mulher, face mais brutal e explícita do patriarcado, é 
entendida como toda e qualquer ação que fere a dignidade e a integridade 
física e/ou psicológica da mulher. Caracterizada por ter como o agente 
agressor direto o cônjuge ou ex-cônjuge, essa violência é determinada pelas 
relações desiguais entre homens e mulheres, mas, também, permeada pelas 
relações de classe e raça/etnia. Todas as mulheres, independente da classe 
e da raça/etnia em uma sociedade patriarcal estão sujeitas a sofrer violência, 
mas não indiferenciadamente. Ou melhor, a classe e a raça/etnia não apenas 
imprimem novas determinações de violência, mas, também, tornam as 
mulheres mais propícias a violências, além ainda de serem as mulheres 
pobres e negras as que mais têm dificuldades materiais para o enfrentamento 
dessas violências, posto que além de patriarcal, essa sociedade é racista e 
classista. 

 

A autora relata a diversidade em torno da violência contra a mulher, e o fato da 

mesma ser “a face mais brutal e explícita do patriarcado”, percebe-se o quanto a 

violência atinge diretamente a mulher, uma vez que a mesma passa por inúmeras 

situações que a fere diretamente. Cisne (2015) relata ainda que este é um fato que 

engloba todas as mulheres, não se deve negar que os meios para enfrentar esta 

violência é distinta de acordo com a classe e raça, porém a sociedade em que estamos 

inseridos, para além de classista e racista ainda é sociedade patriarcal - todas 

mulheres estão sujeitas a sofrer algum tipo de violência.  

De acordo com Jesus (2012) nós, homens e mulheres, somos criados para 

acreditar que cada um dos sexos, feminino e masculino, são de determinada maneira 

porque faz parte de sua natureza, e como a autora retrata é possível identificar isso 

em diferentes espaços na sociedade. Ainda segundo Jaqueline Gomes de Jesus 

(2012, pg.8): 

Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas. E o 
gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem 
ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-
percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente. 

 

É importante que seja feita essa distinção de sexo e gênero, afinal por mais que 

a discussão de gênero esteja crescendo, muitas vezes o termo é utilizado como 

sinônimo de masculino/feminino, quando na verdade se trata de algo social como 

retrata a autora. 

Diante da afirmação da autora, é possível observar que é naturalizado a forma 
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como que cada um dos sexos deve ser/agir simplesmente pelo biológico 

desconsiderando todos os aspectos sociais de cada indivíduo, como exemplo de 

roupas/brinquedos totalmente distintos de acordo com o sexo. No meio político, a 

ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves declarou 

que “é uma nova era no Brasil onde o menino veste azul e menina veste rosa” indo 

contra a implementação da ideologia de gênero nas escolas (O GLOBO, 2019). 

A fala da ministra contou com diversos apoiadores indo diretamente ao 

encontro da naturalização em que meninas e meninos se vestem e se comportam de 

acordo com seu sexo biológico. 

A questão de gênero é diretamente ligada ao patriarcado, uma vez que de 

acordo com Saffioti (2004) o patriarcado é um caso específico das relações de gênero 

pois compreende também relações igualitárias enquanto no patriarcado as relações 

são socialmente desiguais. 

Em busca de compreender a questão do patriarcado, Fonseca, Saffioti e Toleto 

(apud Karvaz e Koller 2006, pg.51): 

Ainda que não se possa reduzir ao patriarcado a explicação de todas as 
formas de desigualdades e de opressão do gênero feminino, devendo ser 
considerada a articulação do gênero à classe social e às diferentes etnias 
(Scott, 1995), a gênese da violência contra as mulheres tem sido atribuída 
predominantemente ao patriarcado em algumas correntes feministas. 
Embora o patriarcado seja anterior ao advento do capitalismo, estes dois 
sistemas aparecem articulados na modernidade, duas formas de produzir e 
de reproduzir a vida a partir de relações de dominação e de expropriação, em 
especial dos corpos e da autonomia das mulheres; (Fonseca, 2000; Saffioti, 
1979, 2001; Toledo, 2003) 

 

A sociedade é consolidada no patriarcado, e todas as desigualdades presentes 

na questão de gênero são tidas como naturais uma vez que são vivenciadas 

cotidianamente, fazendo parte de uma cultura enraizada no machismo, uma cultura 

sexista que estabelece papéis de gênero baseadas em determinantes biológicos, em 

que há uma determinada forma de ser, vestir, agir, uma receita comportamental para 

ambos os sexos.  

A compreensão do termo patriarcado é necessária uma vez que o mesmo é 

“funcional” ao capitalismo afinal ambos tomam como naturais as desigualdades de 

gênero e classe, encobrindo todos os antagonismos que os rodeia em busca de 

sustentar a ordem que permeia o capital. Segundo Olívio (2015, pg.169): 

A compreensão da categoria patriarcado de uma forma ampla torna-se 
necessária, na medida em que ela exprime a manutenção de processos 
desiguais e hierarquizantes estabelecidos pela ordem capitalista. O que 
significa que o patriarcado se conforma enquanto um sistema de dominação-
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exploração funcional à ordem do Capital, e que contribui para sua 
sustentação, na medida em que, ao tomar os caracteres naturais 
desigualmente, situa e potencializa também nesses termos as desigualdades 
de classes. 

    

Saffioti (1987, pg.60) disserta que o patriarcado é anterior ao modo de produção 

capitalista, sendo, portanto, o mais antigo sistema de exploração-dominação 

existente, focando no fato de que não foi o capitalismo que o “inventou”, mas que junto 

ao racismo, houve uma fusão entre essas três esferas de dominação-exploração, 

segundo a autora estes sistemas “são inseparáveis, pois se transformaram, através 

deste processo simbiótico, em um único sistema denominado de acordo com o texto 

patriarcado-racismo-capitalismo.” 

Heleieth Saffioti assim como citado acima disserta que o patriarcado se 

constitui enquanto um sistema de exploração, não se limitando a um sistema de 

dominação, de acordo com a autora a participação da mulher no terreno político é 

limitada, subordinada ao homem e isso se dá em todos os espaços como o 

econômico. A autora se atenta ao fato de que a estruturação presente no capitalismo, 

a forma com que o mesmo se organiza reforça e aprofunda a subordinação feminina, 

contrariamente as atividades informais onde as mulheres conseguem ocupar um 

espaço significativamente maior por conta do não interesse de exploração, afinal em 

resumo o capital busca sobretudo o lucro.  De acordo com a autora (1987, p.50) 

O patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela 
ideologia machista. Mais do que isto, ele e também um sistema de 
exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de analise, ser situada 
essencialmente nos campos político e ideológico, a exploração diz respeito 
diretamente ao terreno econômico.  

 

1.1 ESTRATÉGIAS QUE AS MULHERES CRIAM PARA “BURLAR” A DOMINAÇÃO 

MASCULINA 

 

Diante de uma cultura preconizada por raízes conservadoras e patriarcais, em 

que as mulheres tinham como espaço delimitado o meio doméstico, é possível 

identificar alguns avanços frente os espaços que vêm sendo ocupados pelo sexo 

feminino, como exemplo o meio político, afinal há poucas décadas atrás a mulher 

sequer tinha direito ao voto. No Brasil, o direito ao voto de modo integral foi 

regulamentado em 1934 no governo de Getúlio Vargas. 

De acordo com Angelin (2019, p.30) 

as estratégias para a autonomia das mulheres perpassam pela 
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desconstrução de perspectivas opressoras vivenciadas, para a construção de 
outras novas. Toda desconstrução pressupõe uma situação de avaliação 
crítica de aspectos culturais, envolvendo crenças e ações individuais e 
coletivas frente a situações de opressão e falta de autonomia. Isso pressupõe 
olhar fora dos moldes pré-estabelecidos, nesse caso, os moldes patriarcais. 
É voltar-se para uma análise que fuja a todas as formas de binarismo para, 
então, se poder compreender melhor o status quo social e propor alternativas 
novas. Nesse sentido, Slavoj Žižek, em uma reflexão sobre democracia e 
movimentos sociais já anunciava que “Ter apenas a mente aberta não é nada; 
o objetivo de abrir a mente, assim como de abrir a boca, é fechá-la, de novo, 
em algo consistente.” 

  

Assim como a autora retrata as estratégias em busca de uma autonomia 

feminina, perpassa sobretudo a desconstrução, pensando que há uma cultura que dita 

estereótipos para ambos os sexos, e a mulher, diante dessa cultura é uma figura 

inferior ao homem que está hierarquicamente no topo, afinal o patriarcado se trata de 

uma relação de poder.  

Rosângela Angelin (2019) disserta ainda que estas estratégias foram criadas a 

partir de uma necessidade em torno de romper com essa inferiorização das mulheres, 

o movimento feminista por sua vez contribui significativamente para a busca do 

protagonismo e autonomia feminina; esta autonomia é atrelada ao direito da mulher, 

sobre seu corpo, sobre suas próprias escolhas. 

Mesmo diante de todas as estratégias e avanços, como diz Saffioti (2004) a 

“base material do patriarcado não foi destruída”, é perceptível visto as diferenças em 

torno de ambos os sexos. Por mais que atualmente mulheres ocupem cargos 

importantes em seu local de trabalho, se trata de um número extremamente pequeno 

em relação aos cargos ocupados por homens, sem falar na diferença salarial de 

homens e mulheres, há ainda as rotinas duplas de trabalho, afinal cabe a mulher a 

responsabilidade do lar e da família.  

Em diálogo com a fala da estudiosa Saffioti (2004) é possível identificar que 

muitas vezes as próprias mulheres que vivenciam cotidianamente estas diferenças 

em torno dos sexos as compreendem como algo natural. Falas que explicitam esta 

relação de poder existente no patriarcado, como o homem ser autoridade da casa uma 

vez que ele a sustenta por ser o provedor financeiro, em contrapartida analisando os 

fatos é possível considerar que grande parcela do público masculino ocupa este papel 

por conta de uma cultura marcada por  costumes patriarcais que não abre os mesmos 

espaços para o mercado de trabalho para ambos, ou mesmo pelo fato da mulher ser 

responsabilizada por zelar pelo lar e educar/cuidar dos filhos. 

Há de considerar ainda que esta cultura patriarcal, a forma com que as pessoas 
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são criadas contribuem para a normatização do machismo, dos papéis atribuídos a 

cada sexo e os diversos tipos de violência contra a mulher por serem questões que 

fazem parte de suas vivências.  

A religião está presente na vida da maior parte da população, estando 

interligada diretamente aos seus costumes, a sua cultura, por fazer parte de suas 

vivências cotidianas, contribuindo com o seu modo de ser, agir e pensar, a mesma é 

considerada ainda um dos elementos estruturantes do patriarcado. De acordo com 

Lemos (2013, p.201):  

A religião, enquanto sistema simbólico que contém e expressa o ethos de 
uma população, interage, de maneira dialética, com uma das destacadas 
características sócio-culturais de nossa história: o patriarcado. Ela apresenta-
se como um elemento estruturante do patriarcado, tanto pela sua forma 
patriarcal de organização formal quanto pela longa construção teológica 
sobre os lugares do masculino e do feminino nas relações sociais e religiosas 

 

Pensando que o Patriarcado se trata do poder em torno do homem, enquanto 

a mulher deve ser a ele subordinada, busca-se então compreender a relação entre a 

religião e a discussão de gênero. Linda Woodhead (2013, pg. 80) afirma que: 

Uma vez discutida a questão do poder, a interação entre a religião e gênero 
torna-se mais compreensível. Por intermédio de suas práticas ao mesmo 
tempo simbólicas e materiais, a religião é capaz de reforçar as relações de 
dominação de gênero ou ajudar a transformá-las. Uma religião, em uma 
época determinada, está estruturalmente ligada à ordem sexuada da 
sociedade à qual ela pertence. Esta ligação, entretanto, somente é 
instantânea em uma dinâmica contínua determinada por diversos fatores, 
especialmente, a própria estratégia dessa religião em relação ao gênero. 
Duas variáveis devem ser consideradas na repartição sexuada do poder, que 
é parte integrante do conjunto de desigualdades do poder social que definem 
todas as sociedades conhecidas. De um lado, a maneira como a religião 
situa-se em relação às configurações do poder secular, tendo em vista a 
questão do gênero; de outro lado, o modo com o qual a religião constituiu-se 
face às relações de dominação existentes, sua estratégia face ao gênero. 

 
A autora retrata a questão de a religião reforçar o que está presente na 

sociedade, na Igreja Católica por exemplo é possível identificar através das leituras 

bíblicas o quanto a relação de dominação de gênero é intensificada pela religião, 

desde Gênesis onde a mulher deve obedecer ao seu marido até ao pecado cometido 

por Eva ao comer o fruto proibido e ainda induzir Adão a cometer o mesmo erro.  

Aprofundando no foco deste projeto, que é a Igreja Católica, Busin (2011, p. 

116) destaca que: 

 
A Igreja Católica é fundamentalmente patriarcal, pois se baseia na ideia de 
um Deus-pai todo poderoso e um filho-homem carismático que vem salvar a 
humanidade do pecado original, cometido por obra de “incontinência moral” 
de uma mulher. Como diz Rosado-Nunes, referida por FERNANDES, os 
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homens são os responsáveis não somente pela mediação entre o humano e 
o sagrado, pela via do sacerdócio, mas são os responsáveis pelas narrativas 
oficiais que naturalizaram os padrões sociais que regulam o que é próprio do 
masculino e do feminino. 

 

É possível identificar a partir da autora que a religião Católica tem raízes 

patriarcais, a mesma define papéis distintos de acordo com o biológico de cada 

indivíduo, e assim como retratado diversas vezes acima, a religião coloca o homem 

como figura superior em relação a mulher.  

Valéria Melki Busin ainda relata dois modelos considerados antagônicos na 

religião católica, a de Virgem Maria e de Eva (2011, pg. 118): 

se a religião é uma modeladora de subjetividades, o modelo feminino 
apresentado como exemplar, como a Virgem Maria, reporta à submissão, à 
fragilidade, à maternidade como destino, ao servir, à dessexualiação e à 
desvitalização das mulheres como um ideal a ser perseguido. Já o modelo a 
ser negado e recusado por ser causador das desgraças da humanidade – 
Eva – reporta à liberdade de escolha, à sexualidade com liberdade, à tomada 
de iniciativa, à curiosidade, à vontade de saber. Esses modelos são 
antagônicos e funcionam de forma importante para o controle dos corpos e 
da vida das mulheres. 

 

Os discursos religiosos estão diretamente interligados a questão de gênero, 

sendo fundamentada no patriarcado, em busca de normatização, estabelecendo 

papéis determinados para ambos os sexos. Porém, a mulher é diretamente atingida 

frente a desigualdade perpetuada, por ser colocada como inferior. De acordo com 

Oshiro (2017, p.72): 

A opressão das mulheres foi construída socialmente, reforçada e 
intensificada por mitos, contos e religião, que perduraram por milênios. Como 
forma de justificar a submissão como algo natural, alguns textos religiosos, 
dentre eles, a Bíblia, reforçaram a ideia patriarcal de que as mulheres eram 
propriedade dos homens. Os símbolos e as doutrinas cristãs, bem como suas 
lideranças, reforçam a cultura patriarcal, legitimando um comportamento de 
obediência e autoritarismo, que resulta em opressão e submissão para as 
mulheres. 

 
Assim como dito anteriormente, a religião utiliza meios que reforçam e 

justificam a ideia de que a mulher é naturalmente inferior ao homem e deve a ele 

submissão e obediência. 

 

1.2 A IGREJA ENQUANTO ESPAÇO DE EXERCÍCIO DO PODER MASCULINO 

 

A Igreja Católica tem como modelo base o patriarcado, sendo possível 

identificar nas passagens bíblicas o homem como detentor de poder, feito a imagem 
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e semelhança de Deus, enquanto a mulher foi criada para fazer companhia ao homem, 

responsável por cuidar dos filhos e zelar pelo lar.  

Em contrapartida verifica-se que as instituições religiosas são tomadas em sua 

maioria por mulheres, conforme destacou Nunes (2005, pg.364): 

Ao adentrarmos uma das muitas igrejas ou templos que se espraiam nesse 
Brasil de religiosidade plural e forçadamente ecumênico, notamos de 
imediato a forte presença feminina. As mulheres compõem, de fato, a maioria 
da população de fiéis. 
 

Por mais que as mulheres sejam maioria nas igrejas, o direcionamento das 

missas, as leituras bíblicas e suas interpretações têm como foco o homem, este o 

“chefe da mulher a quem ele dominará”, a mulher tem um papel secundário, em que 

suas particularidades não são levadas em consideração, por mais que ocupem tanto 

espaço nas igrejas. 

Os papéis em destaque ocupados na Igreja Católica também são masculinos - 

papa, bispo, arcebispo, padre. Enfim, são figuras de poder dentro da igreja, as 

mulheres ocupam espaços de segundo plano, sendo freiras ou ministras por exemplo. 

No Catolicismo é o padre quem emana representatividade, ele quem faz 

leituras e sermões que muitas vezes diz como a mulher deve ou não se portar. 

Recentemente uma criança de 10 anos teve que se submeter a um aborto após ter 

sido estuprada pelo tio, um padre a culpabilizou dizendo em rede social que a mesma 

“gostava de dar e compactuou com o ato”. É interessante pontuar que, conforme 

noticiado pelo Observatório G Bol (2020), um padre, figura de poder na igreja católica, 

enquanto homem culpou uma criança de 10 anos por toda violência que sofreu, o tio, 

o estuprador em nenhum momento foi citado, ao expor sua “opinião”, destacando e 

reforçando que a mulher será sempre culpada da violência que sofreu. 

A questão é que a religião muitas vezes ocupa espaços que não deveria lhe 

dizer respeito. Este caso por exemplo, se trata de uma criança que foi brutalmente 

ferida, negligenciada, tendo todos seus direitos violados, e um padre ao expor sua 

opinião, na verdade seu julgamento, enquanto uma figura de poder no meio católico 

pode contribuir para que outros fiéis se achem no direito de julgar. 

O motivo das mulheres serem maioria nestes espaços pode estar atrelado ao 

fato de ser um dos únicos lugares que tem “permissão” de seus companheiros para 

frequentarem, ou mesmo o único lugar em que se sentem “seguras”, pensando que 

cotidianamente mulheres são assediadas em diversos espaços na sociedade, a igreja 

é um local em que supostamente estariam seguras diante de tantas atrocidades. A 
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violência pelo fato do seu companheiro estabelecer um poder sobre ela é uma 

violência simbólica por ser mulher e por isso ter que sentir medo, afinal quantas 

mulheres são estupradas, violentadas simplesmente por serem mulheres?  

O fato de ter que receber permissão ou não para frequentar algum espaço é 

um dos diversos tipos de violência que as mulheres sofrem, seja violência simbólica, 

psicológica, patrimonial - são violências e nenhuma delas deve ser desconsiderada. 

De acordo com os dados do Mapa da Violência Contra a Mulher de 2018: 

A cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em 
meia hora alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, 
alguém relata um caso de cárcere privado. No mesmo dia, oito casos de 
violência sexual são descobertos no país, e toda semana 33 mulheres são 
assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% 
das vítimas, situação que se repete por até cinco anos. Essa violência 
também atinge a parte mais vulnerável da família, pois a maioria dessas 
mulheres é mãe e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. 

 

Os dados são gritantes e é impossível ignorar, cotidianamente é possível 

observar notícias de mulheres que foram vítimas de feminicídio por seus respectivos 

parceiros, e esta violência não se dá repentinamente; porém na sociedade machista 

o homem deve ter um poder estabelecido por sua companheira, e ninguém deve 

“meter a colher” no relacionamento, na briga de marido e mulher.  

A Igreja Católica e seus membros não estão imunes a violência contra a mulher, 

pensando ainda no fato de que o Catolicismo no Brasil conta com um número maior 

de seguidores em relação às outras igrejas, há ainda a questão do conservadorismo 

estar presente na Igreja, estas mulheres vítimas de algum modo por seu companheiro 

estão diante uma cultura conservadora que lhes é incorporada, devem portanto zelar 

por seu lar, sua família e seu relacionamento, o homem, por sua vez, é um sujeito de 

poder, possuindo um domínio sobre ela, por mais que saibam que estão sendo 

violentadas seja moralmente, fisicamente ou de outras formas é internalizada a 

questão conservadora e patriarcal, em que o homem está no topo hierárquico e a 

mulher deve cumprir seu “papel” conforme o que prega sua religião e a sociedade 

impõe. 

Não se deve desconsiderar que a violência também está presente em todos os 

espaços, inclusive na vida de pessoas religiosas; de acordo com Oshiro (2017, pg.77): 

a violência doméstica está bastante presente em diferentes contextos 
religiosos, das mais variadas formas, seja pelos líderes religiosos que 
professam suas interpretações bíblicas através dos discursos religiosos, seja 
pelas orientações oferecidas às mulheres. Ela também se faz sentir na 
pactuação da cultura do silêncio e na negação da própria existência da 
violência, na omissão em relação a essa prática por meio das estruturas 
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indevidas, que mantêm e disseminam esta ideologia, ou ainda, nas ações de 
fiéis que cumprem seu papel de reprodutores da violência doméstica. Assim, 
discutir gênero e religião é pensar nas possibilidades de igualdade entre os 
sexos, é oportunizar novas perspectivas de construções sociais de 
identidade. 
 

 Diante do exposto, verifica-se que a religião reforça e legitima a violência contra 

a mulher. Conforme Krob (2014), a religião está associada a paz, harmonia. Porém, 

não é o que observamos no cotidiano de muitas mulheres que frequentam a Igreja 

Católica, nosso universo da pesquisa. Krob (2014, pg.211) destaca:  

Quando a religião ensina que as mulheres devem ser obedientes, passivas e 
submissas, acaba contribuindo com a produção e reprodução das diversas 
formas de violências que as acometem. Os discursos religiosos, os textos 
sagrados e suas interpretações, as práticas de exclusão e discriminação 
sexista da Igreja em relação às mulheres colaboram para a manutenção 
desta violência. 
 

Se observa que a partir do exposto este se torna um espaço de contradição, a 

religião e a Igreja tem diversos fatores positivos que acalentam diversas pessoas que 

se encontram em situações desfavoráveis, complicadas e sem respostas, porém, não 

se deve desconsiderar o impacto que tem na vida dessas de mulheres que se 

encontram em um relacionamentos tóxico e de algum modo abusivo, as leituras 

bíblicas, sermões, missas e homilias sempre pregam a importância do casamento, e 

da mulher submeter-se ao marido, uma vez que este é “a cabeça da mulher, como 

também Cristo é o cabeça da Igreja” (A BÍBLIA, ÉFESIOS 5: 22-23).  De acordo com 

Krob (2014, pg.212): 

As Igrejas compactuam com a reprodução e manutenção dos mitos e da 
violência contra as mulheres no momento em que se tornam cúmplices da 
cultura do silêncio e da omissão, recusando-se a denunciar os atos de 
violência e seus autores, além das estruturas institucionais e sociais injustas 
que perpetuam essa prática. “Ignorar as mulheres, não levá-las em conta, 
não se referir a elas é uma forma de menosprezá-las e negar-lhes o lugar que 
lhes corresponde na sociedade e nas Igrejas. ” Ao comportarem-se frente a 
violência contra as mulheres como algo natural e banalizado socialmente, as 
Igrejas acabam legitimando sua prática no íntimo familiar, reforçando assim 
a visão de mundo patriarcal na qual o homem pode e deve exercer seu poder 
e autoridade sobre a mulher e sobre os filhos e filhas. 
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CAPITULO 2 – IGREJA CATÓLICA E SUA AUTORIDADE E PODER SOBRE A 

MULHER 
  

Nesse capitulo abordaremos assim como no capítulo anterior que não há como 

negar que as mulheres são maioria na igreja católica, porém um fato que deve ser 

levado em consideração é que estas não fazem parte de uma hierarquia na igreja que 

é exclusivamente e unicamente masculina. É possível encontrar em seus documentos 

diversas menções e referências às mulheres ao contrário de sua participação na 

elaboração do mesmo, que é inexistente, como exemplo os documentos do Papa João 

II. 

É negado às mulheres que ocupem espaço de liderança na igreja, nas 

ordenações, o próprio sacerdócio, esta é uma prova da hierarquia masculina e do 

poder do homem, o único que pode ocupar tal espaço e representar a Igreja Católica, 

assim como exposto na Carta Apostólica “Ordinatio Sacerdotalis” do Sumo Pontífice 

João Paulo II Sobre a Ordenação Sacerdotal Reservada aos Homens, é destacado 

que a ordenação sacerdotal é única e exclusiva dos homens, segundo o documento 

de João Paulo II (1994): 

Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima 
importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude 
do meu ministério de confirmar os irmãos (cfr Lc22,32), declaro que a Igreja 
não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às 
mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por 
todos os fiéis da Igreja. 

 

Este modelo é caracterizado como patriarcal, uma vez que há uma hierarquia 

em que os papéis principais, de cunho tradicional é composto majoritariamente por 

homens, padres, bispos, papa, enquanto as mulheres são personagens secundárias. 

As mulheres devem seguir os ensinamentos religiosos que lhes é pregado, o 

que atribui a elas a forma que devem ser e se portar, Doneda aborda o papel colocado 

às mulheres a partir de documentos do Papa João Paulo II (2019, pg. 78): 

Na tradição cristã católica, bem como por toda a sociedade patriarcal, a 
mulher sempre teve um papel social, político e econômico diferente, se 
comparado ao homem. As atividades públicas sempre foram atribuídas ao 
masculino, enquanto as atividades privadas foram atribuídas às mulheres. 
Essa divisão do trabalho, num primeiro momento, dá-se por questões 
biológicas, ou seja, a maternidade coloca a mulher nas obrigações com os 
filhos e no cuidado da casa, situação que aos homens se estabelece de 
maneira diferente e nada igualitária. 
Esse modelo de masculino e feminino é fruto da cultura, mas oriundo desde 
os primórdios da Igreja, uma vez que pensa a mulher unicamente por Maria, 
o que corroborou suas construções teológicas a manterem a estrutura de 
poder masculino, hierárquico, cujo corpo eclesiástico, ao longo da história 
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seguiu construindo regras e normas, aos seus fiéis, os quais deveriam seguir 
e atuar esses preceitos compreendidos como universais. Nesse sentido, os 
documentos proporcionam legitimidade à teologia empregada entre homens 
e mulheres. 

 
A partir da leitura de Perla Cabral Duarte Doneda (2019) encontra-se Maria 

mais uma vez como modelo a ser seguido pelas mulheres católicas, interligada 

diretamente à perfeição; é traçado um caminho a ser utilizado de exemplo uma vez 

que“ a dignidade da mulher” lhe é concedida desde a virgindade que lhe é tão exaltada 

até a maternidade. De acordo com a autora, que analisa documentos do Papa João 

Paulo II, a feminilidade é ligada a obediência diante do fato que pensar em mulher é 

pensar em Maria. 

É possível para além do texto de Doneda (2019), mas também a partir de 

diversas leituras bíblicas e sermões da Igreja Católica, que o que se espera de uma 

mulher é que a mesma edifique seu lar, seja companheira fiel de seu esposo. Na 

Igreja, há grande destaque para o casamento sagrado, para a importância de esperar 

o casamento, para o dever de cuidar e educar os filhos, as mulheres desde crianças 

são criadas para este fim e futuramente possam reproduzir em seus próprios lares, 

com suas filhas.  

A mulher é figura principal ao pensar nos ensinamentos bíblicos, os diversos 

caminhos que devem ser seguidos, os erros que não devem ser cometidos, e Maria é 

a imagem perfeita de benevolência, de tradição, de espelho, a mulher religiosa deve 

seguir os passos de Maria e “amar a Deus sob todas as coisas”, conforme discurso 

da liderança católica. 

Silveira (2017) traz à tona a discussão de que ainda que os discursos da Igreja 

sejam feitos quase que exclusivamente por homens, são direcionados de modo 

normativo às mulheres, responsabilizadas pela “felicidade no lar”. De acordo com o 

autor (2017, p.17): 

Entre os setores tradicionalistas, a palavra dos bispos será sempre a mais 
valorizada, porque reflete a luta da hierarquia para sustentar os principais 
pontos de uma economia moral da Igreja. Somadas todas elas, fazem o coro 
dos que combatem os divorcistas com todas as armas e argumentos 
possíveis. Nas falas dos prelados, os argumentos se repetem e retomam 
tanto os documentos pontifícios quanto os debates travados desde o início 
do século nos ambientes religiosos.  

 
O casamento e a maternidade podem se dizer que são os principais caminhos 

que devem ser seguidos, cabe pensar muitas vezes que não se trata de uma escolha, 

a não ser que se torne uma freira; do contrário, não casar, não ter filhos, muitas vezes 
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é tratado dentro deste mundo religioso como um ato egoísta - o sexo, por exemplo, 

que é atrelado à reprodução dos seres vivos, não sendo recomendável o prazer, assim 

como é possível identificar no Conselho Pontifício para a Família “Sexualidade 

Humana: Verdade e Significado” Orientações educativas em família (1995, p.4):  

 
A sexualidade humana é, portanto, um Bem: parte daquele dom criado que 
Deus viu ser « muito bom »quando criou a pessoa humana à sua imagem e 
semelhança e « homem e mulher os criou » (Gen 1, 27). Enquanto 
modalidade de se relacionar e se abrir aos outros, a sexualidade tem como 
fim intrínseco o amor, mais precisamente o amor como doação e acolhimento, 
como dar e receber. A relação entre um homem e uma mulher é uma relação 
de amor: « A sexualidade deve ser orientada, elevada e integrada pelo amor, 
que é o único a torná-la verdadeiramente humana ». Quando tal amor se 
realiza no matrimónio, o dom de si exprime, por intermédio do corpo, a 
complementaridade e a totalidade do dom; o amor conjugal torna-se, então, 
força que enriquece e faz crescer as pessoas e, ao mesmo tempo, contribui 
para alimentar a civilização do amor; quando pelo contrário falta o sentido e 
o significado do dom na sexualidade, acontece « uma civilização das "coisas" 
e não das "pessoas"; uma civilização onde as pessoas se usam como se 
usam as coisas. No contexto da civilização do desfrutamento, a mulher 
pode tornar-se para o homem um objecto, os filhos um obstáculo para 
os pais». 

 

Pode-se compreender, portanto que este modelo “tradicional” limita e reprime 

as mulheres, uma vez que as mesmas encontram diversas barreiras dentro de seu 

papel na Igreja, barreiras estas que na verdade se encontram em todos os espaços 

que ocupam, no espaço de trabalho e inclusive em seus lares quando deve ser 

reproduzida a submissão para com seu esposo. 

Uma página de mulheres submissas e religiosas, @submissaspiedosas que 

conta com diversos seguidores no Instagram recebeu a seguinte pergunta de uma 

seguidora: Não estou feliz com meu casamento por tudo que já tive que passar, 

poderia eu me divorciar? A administradora por sua vez respondeu que:  

As escrituras são claras quando Jesus afirma que a solução para o casal deve 
ser sempre o perdão e jamais a separação...Segundo a mesma, a Bíblia 
permite o divórcio em casos de adultério, violência e abandono, ela pede 
para que a mesma analise para que o caminho da luta pelo relacionamento e 
pela restauração aconteça com muito amor e respeito e com a ajuda de Deus 
(SUBMISSAS RELIGIOSAS – Instagram – 2021) 
 

A questão da permissão é uma problemática, seria então uma mulher obrigada 

a se manter em um relacionamento mesmo não estando feliz por conta de não ter 

permissão da bíblia ou mesmo de Deus? A Igreja e a religião uma vez que 

tradicionalmente são interligadas diretamente ao acolhimento e esperança podem 

aparecer de modo contraditório quando excluem mulheres que não obedientes assim 

como prega os discursos religiosos. De acordo com Krob (2016, p.211): 
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Quando a religião ensina que as mulheres devem ser obedientes, passivas e 
submissas, acaba contribuindo com a produção e reprodução das diversas 
formas de violências que as acometem. Os discursos religiosos, os textos 
sagrados e suas interpretações, as práticas de exclusão e discriminação 
sexista da Igreja em relação às mulheres colaboram para a manutenção 
desta violência. 
 

É possível verificar o consenso por parte dos católicos na questão dos padrões 

pregados às mulheres em busca de normatização. De acordo com Silveira (2017, p. 

339): 

Faltam ainda estudos mais exaustivos que expliquem as muitas formas pelas 
quais o catolicismo romanizado contribuiu para a construção desses modelos, 
mas parece plausível supor, como já o fazia Reginaldo Prandi há mais de três 
décadas, que a construção de uma mensagem normativa sobre a educação 
e o comportamento sexual da mulher, bem como sobre a sua participação na 
família, no mundo social, do trabalho e do lazer, corresponde a “uma esfera 
da sociedade a respeito da qual a Igreja, certamente, se manteve menos 
dividida”, ou, em outras palavras, um campo no qual é possível “penetrar na 
manifestação da ideologia católica de maior consenso” (Prandi, 1975, p. 05), 
tanto em relação à alta hierarquia quanto no que diz respeito ao ministério 
paroquial e às ordens e congregações religiosas, muitas delas voltadas à 
educação feminina. 
 

Assim como retratado no início, as mulheres estão em segundo plano em 

relação à elaboração de documentos e mesmo da Igreja Católica; porém são 

principais em relação às leituras e para quem os documentos são voltados, há uma 

unanimidade entre os católicos quanto às práticas normatizadoras, a educação, 

comportamento sexual e a participação da mulher em todas as esferas da sociedade, 

sendo inegável o poder da igreja e da religião sobre a mulher.  

Gevehr e Souza (2014) abordam o quanto a inferioridade em torno da mulher 

é antiga, se tratando realmente de uma cultura que inferioriza a mulher, disserta ao 

longo do texto que a Igreja Católica tem um papel fundamental nessa construção, visto 

a imagem retratada de Eva, que foi "responsável pelo pecado original". Como já 

dissertado anteriormente, as leituras bíblicas propagam nesta mulher uma 

representação negativa, em que é responsabilizada pelo sofrimento da humanidade.   

Segundo os autores (2014, pg.115): 

O conceito gênero torna-se fundamental na análise deste estudo, pois será 
trabalhada a mulher e sua representação pela Igreja em um período em que 
ela, mais do que nunca, foi colocada em segundo plano, como agente do mal 
e fonte de pecado. Em uma sociedade construída a partir de simbolizações 
que instituíam a ordem social, o homem sempre foi visto com um poder 
superior e a mulher servindo apenas à reprodução. A Idade Média cristã 
situou a diferença dos sexos na zona central de sua reflexão antropológica e 
fez da categoria do feminino um instrumento conceitual, de certa maneira 
válido para tudo. Não se compreende a ordem sem hierarquia, em que o 
feminino terá uma imagem negativa em relação ao masculino. 
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A partir da análise feita por Bourdieu (2007) pode-se compreender que o 

habitus é uma construção social capaz de produzir ações e reproduzir suas práticas, 

sendo todo bem cultural/social agregado pelo indivíduo durante sua trajetória de vida, 

o que torna exatamente quem você é, o que acredita, sendo o habitus o responsável 

por te fazer chegar onde está. Em síntese, é o habitus que determinará suas ações, 

tratando-se, de acordo com Bourdieu (2007), de uma estrutura - estruturante, sendo 

o que te define e também o que pode te diferenciar. É desenvolvido ao longo da sua 

vida, como seu capital cultural incorporado.  

Em relação à Igreja Católica, os costumes oriundos da mesma, junto as 

tradições e padrões que são pregados e tidas como naturais, visto que é incorporado 

e internalizado pelos sujeitos, é adquirido, portanto, uma “bagagem religiosa” ao longo 

da vida, diante da participação em espaços de cunho religioso. Como exemplo de Eva 

e Maria, na tradição Católica é natural que uma seja considerada a pecadora, 

enquanto a outra é vista como um exemplo, ou seja, pode-se entender que o habitus 

católico constrói uma hierarquia predominantemente masculina, que é fruto de uma 

sociedade patriarcal, determinando dois caminhos à mulher, um antagonismo entre 

Eva e Maria. 

Deve-se ainda levar em consideração que todos estes costumes e tradições 

como a predominante hierarquia masculina, em que a mulher é colocada como 

submissa, é internalizada face a Igreja Católica, que reproduz uma violência simbólica, 

que é tão enraizada quanto é naturalizada, sem que se quer perceberem-na. Portanto, 

acaba sendo natural que as próprias mulheres reproduzam falas que as coloquem em 

um papel inferior, por ser natural e fazer parte do seu cotidiano. 

A administradora da página @submissaspiedosas recebeu uma pergunta em 

relação a submissão ao ver da seguidora parecia deixar a mulher em uma posição 

inferior, logo respondeu: 

Desde quando a submissão se tornou um problema? Desde que passou a 
ser considerado sinônimo de inferioridade. Tem se afirmado que a 
submissão- que é um ensinamento bíblico- parte de que a mulher é inferior 
ao homem, mas, quem estabeleceu que submissão implica em inferioridade 
não foi a Bíblia e sim esse pensamento tóxico resultante do pecado. 
(SUBMISSAS PIEDOSAS – Instagram – 2021). 

 

É notável que em uma sociedade marcada por uma cultura predominantemente 

masculina, os homens obtenham poder sobre as mulheres ao serem considerados 

hierarquicamente superiores, considerando a Igreja Católica elementar neste 
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processo de reprodução uma vez que tem em seus discursos práticas normatizadoras 

de um papel que deve ser seguido pela mulher, papel este em segundo plano em 

relação ao homem. 

Na Carta de João Paulo II às Mulheres (1995), o próprio reconhece as diversas 

condicionalidades direcionadas as mulheres, faz menção a Maria, a algumas outras 

mulheres declaradas Santas pela Igreja Católica afim de demonstrar a importância da 

mulher na igreja. Porém, percebe-se que as menções são direcionadas àquelas que 

seguiram de alguma forma tais condicionalidades, sendo tementes a Cristo e à 

religião. Estas são consideradas mulheres que contribuíram com a igreja pois 

seguiram as normativas impostas, as mulheres que não as seguem não são citadas 

no documento escrito em 1995. 

Segundo Gevehr e Souza (2014, pg. 121): 

A figura de Eva, a pecadora, vista como a grande vilã da humanidade; a 
Virgem-Maria, a santa, a pura, um exemplo a ser copiado; e Maria Madalena, 
a pecadora arrependida. Dessa forma, a representação da mulher transmitia 
práticas e virtudes quanto a pureza, sujeição, maneira de proceder e 
obediência aos princípios fundamentais da Igreja. 
 

Pensar em ser mulher de acordo com os princípios bíblicos pressupõe, 

portanto, um antagonismo - a mulher que emana qualidades e é considerada a que 

melhor e unicamente representa a fé da Igreja Católica é ligada diretamente a uma 

figura de obediência e sujeição. Em contrapartida, contrariando totalmente estes 

preceitos se encontra uma mulher que tomou a iniciativa de “comer o fruto proibido” e 

ainda induziu o homem a comê-lo, abrindo as portas do pecado para toda 

humanidade. 

Enquanto Eva representa em parte o que as mulheres de fato são, Maria retrata 

o que as mulheres deveriam ser, segundo Ribeiro (2000, p.11): 

[...] o comportamento de Eva determinou o fim da existência paradisíaca e 
abriu as portas à dor e à mortalidade. Ao desobedecer a Deus, Eva tornou-
se directamente responsável pela morte de toda a humanidade. Daí que seja 
associada ao demoníaco, que se afaste da imagem divina, e que 
‘naturalmente’ tenha que submeter-se à vontade de um ser mais perfeito: o 
homem. 
 

Toda essa forma de retratar Eva contribui para a naturalização da inferioridade 

feminina, todo o mito em torno da criação dessa mulher a partir da costela de Adão, 

por ser o “segundo sexo”, o fato de ter sido “enganada pela serpente”, enfim uma série 

de fatores que são determinantes na concepção da imagem da mulher.  

A autora faz menção ao longo do artigo sobre a percepção da imagem da 
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mulher em leituras bíblicas e a ligação entre três fatores, pecado, o corpo e a mulher, 

que utiliza de seu corpo e beleza para manipular o homem.  

Segundo Silvana Mota Ribeiro (2000, p.13): 

Estabelece-se, assim, uma visão da mulher que aglutina beleza, por um lado, 
e um carácter enganador e indigno de confiança, por outro. Traços arquétipos 
do feminino são encarnados por Eva (e por todas as mulheres) e enformam 
as atitudes morais face à sua mente e aparência. “Ela é retratada como 
dissimulada por detrás de uma falsa decoração, usando a sua beleza e 
adornos como formas de arrastar os homens para a desgraça” (Tseëlon, 
1995: 12). Esta visão está bem expressa no discurso católico que apela à 
renúncia do corpo e do prazer corporal por parte da mulher e à aparência 
casta (“Quero que as mulheres se apresentem em trajes honestos, decentes 
e modestos. Que os seus enfeites não consistam em tranças, em jóias de 
ouro, nem em vestes luxuosas” – 1 Tim. 2: 9). Caso contrário, não é apenas 
ela que peca contra o pudor mas leva igualmente os outros (homens) a pecar. 
Não há dúvidas que estas directivas da Igreja relativamente à aparência 
visual feminina e ao seu corpo derivam, em grande parte, da transformação 
que ocorre por consequência da desobediência de Eva e que reside na 
passagem de um estado paradisíaco de nudez sem vergonha para um de 
nudez consciente e pecaminosa. 
 

Uma mulher fazer escolhas sobre a sua roupa, seu modo de vestir, seus 

acessórios, enfim, está cometendo um pecado por conta do pudor, por simples 

escolhas que faz que só diz respeito a ela. O que mais chama a atenção é que fica 

subentendido, nesta perspectiva da igreja, que a mulher se veste em busca de 

atenção, de atrair olhares dos homens e se um homem a olhar, a deseja ou algo 

relacionado, a culpa deste pecado também é direcionada a ela por tê-lo levado a 

pecar, e mais uma vez é possível verificar que a culpa é sempre da mulher. 

Contrário ao que é escrito e pregado sobre Eva, Maria é vista como uma figura 

praticamente inalcançável mesmo sendo colocada como o que a mulher deveria ser, 

ela é considerada o único exemplo a ser seguido. Um fato a ser levado em 

consideração que é explícito em leituras bíblicas é que ambas as situações 

vivenciadas por essas duas mulheres giram em torno da obediência, enquanto Eva 

não obedeceu a Deus, acreditou na serpente e comeu o fruto proibido, resultando em 

uma série de fatores negativos à humanidade, Maria obedeceu a Deus e na 

anunciação feita pelo anjo Gabriel (Lc. 1: 26-28) aceitou o caminho que lhe era 

proposto, tornando-se a mãe de Jesus, o exemplo de obediência, a chamada “ Nova 

Eva”, pois graças a ela houve a salvação. Segundo Ribeiro (2000, pg.17): 

Como vimos, a maternidade (encarnada por Maria) assume-se como forma 
de permitir a salvação do sexo feminino e de o redimir do pecado da sua mãe 
Eva, desde que o comportamento das mulheres permaneça dentro de outros 
parâmetros adicionais de perfeição, como é visível numa passagem da 1ª 
Carta a Timóteo: “Contudo salvar-se-á [a mulher], tornando-se mãe, uma vez 
que permaneça na fé, na caridade e na santidade” (1 Tim. 2: 15). Estas 
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prescrições relativamente à conduta das mulheres (fé, caridade e santidade) 
são, aliás, aquelas que os textos bíblicos indiciam como características da 
Virgem Maria. 
 

Nesta contradição presente entre duas mulheres, figuras principais da Igreja 

Católica e do Cristianismo, é possível verificar o quanto o poder do homem sobre a 

mulher é almejado e reforçado pela religião. Quando uma mulher não se subordina, e 

não corresponde ao que lhe é determinado nas escrituras, contrapõe-se a Maria, que 

é uma idealização da mulher perfeita. 

É interessante pensar que as características voltadas a Maria, o exemplo de 

mulher da religião católica, estão voltadas à subordinação, obediência e 

principalmente ao fato da virgindade, de ser mãe. Esses fatores junto ao casamento 

são superestimados na religião católica assim como dito anteriormente, não é a 

religião quem criou o patriarcado, não é a religião quem criou a desigualdade entre os 

gêneros, mas a religião é conivente, ela reforça e trata como natural situações que 

são frutos de uma desigualdade histórica e social, aliando ainda o fato de que o poder 

sobre a mulher faz com que essa ordem “natural” das coisas seja seguida, como 

exemplo da submissão da mulher para com o homem/esposo. 

Na Carta Apostólica denominada” A dignidade e a vocação da mulher” de João 

Paulo II (1988), em busca de comemorar o ano mariano4 que exprime a maternidade 

e virgindade como dimensões da vocação da mulher “À luz do Evangelho, elas 

adquirem a plenitude do seu sentido e valor em Maria, que como Virgem se tornou 

Mãe do filho de Deus”, é possível verificar em diversos momentos a menção e até 

mesmo exaltação de Maria como exemplo de mulher.  

É possível identificar no decorrer da carta que há uma busca pela não 

inferiorização da mulher em relação ao homem, porém contraditoriamente mesmo que 

se diz considerar os avanços em torno da trajetória da mulher, ainda é condicionado 

a ela a vocação de ser mãe em primeira instância, anterior à vida profissional, 

enquanto ao homem não se atribui a paternidade da mesma maneira. 

Ao final da carta, nos agradecimentos e graças direcionados às mulheres, 

chama atenção o modo como se dirige a algumas mulheres, chamando-as de “fracas”. 

O questionamento é, quem são estas mulheres consideradas por João Paulo II fracas? 

Seriam as que não seguem as práticas normatizadoras prescritas na bíblia e 

                                            
4 Para a Igreja Católica o Ano Mariano remete a celebração de Nossa Senhora Aparecida, interligada 
diretamente a imagem de mãe, a vocação de ser mãe; 
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reforçadas pela religião?  

A Igreja,portanto, rende graças por todas e cada uma das mulheres: pelas 
mães, pelas irmãs, pelas esposas; pelas mulheres consagradas a Deus na 
virgindade; pelas mulheres que se dedicam a tantos e tantos seres humanos, 
que esperam o amor gratuito de outra pessoa; pelas mulheres que cuidam do 
ser humano na família, que é o sinal fundamental da sociedade humana; 
pelas mulheres que trabalham profissionalmente, mulheres que, às vezes, 
carregam uma grande responsabilidade social; pelas mulheres «perfeitas » e 
pelas mulheres « fracas» — por todas: tal como saíram do coração de Deus, 
com toda a beleza e riqueza da sua feminilidade5 

 

3.1 A BUSCA DE ROMPER PARA SE RECONHECER 

 

Como já foi abordado anteriormente em diversos momentos do texto, a religião 

traz uma série de fatores positivos para seus fiéis, que esta não é uma forma de 

criticar, mas de considerar a importância de uma releitura, de fazer com que as 

mulheres se reconheçam em sua religião, que haja um rompimento de toda imposição 

em torno da sexualidade sobre os corpos, que seja uma questão de escolha individual 

de cada mulher, que elas possam decidir sobre si próprias.  

É importante considerar a Teologia Feminista, que surgiu e cresceu ao longo 

dos anos em virtude da busca de desconstrução da leitura patriarcal presente na 

igreja, conta ainda com diferentes pesquisadoras de diferentes instituições e igrejas, 

católicas e evangélicas, como a Metodista, Presbiteriana, Anglicana, enfim, essa 

teologia se reformulou de acordo com as mudanças históricas e reivindica a igualdade 

entre o homem e a mulher. De acordo com Campanaro (2015, p.219): 

[...] Na Teologia Feminista, o corpo toma outro significado, ele é um lugar não 
de pecado, mas um lugar bom, que expressa a vida. Sendo assim, a Teologia 
Feminista tem a importante missão de empoderar as mulheres, em relação 
ao seu corpo, pois é através dele que elas são capazes de viver o sagrado e 
fazer teologia. Diante disso, podemos dizer que a Teologia Feminista em seus 
primeiros momentos de existência possui um caráter militante e não somente 
hermético. 
 

Enquanto a Teologia oficial, termo utilizado por Campanaro (2015), atribui ao 

corpo um significado de pecado, a Teologia Feminista busca um rompimento com as 

interpretações machistas/sexistas, para que as mulheres possam se reconhecer na 

religião. Atualmente, essa corrente possibilita a inserção de homens, levando em 

consideração é claro que as mulheres que vivenciam constantemente e diariamente 

                                            
5 Carta Apostólica Mulieris Dignitatem do sumo pontífice João Paulo II sobre a dignidade e a vocação 
da mulher por ocasião do ano Mariano. Disponível em: http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/pt/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html Acesso: 12 fev. 
2021. 
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o patriarcado e sexismo reforçado pela religião possuem sua subjetividade em torno 

da experiência. De acordo com Filho, Miranda, Rodrigues e Miranda (2019, p.194): 

Embora no início a Teologia Feminista tenha sido composta quase que 
exclusivamente por mulheres, existe a possibilidade de inserção masculina 
neste campo de estudo. Evidenciamos ainda que por não ser um discurso 
neutro, a maneira pela qual homens e mulheres escrevem sobre as relações 
entre o Feminino e a Teologia, se diferenciam, pois, cada um se influencia 
por experiências e subjetividades próprias. É claro que as mulheres, como 
vítimas constantes do sexismo religioso, poderão escrever de maneira mais 
crítica e ousada que teólogos homens, mas estes também podem atingir tal 
nível, da mesma forma que aquelas podem ingenuamente reforçar o ideário 
patriarcal-cristão. Assim, a proposta teológica, neste viés, se alicerça na 
busca da feminilidade do transcender, no sentido do rompimento com as 
noções patriarcais humanas, atribuídas ao divino. 
 

Pode-se considerar que a maior busca da Teologia Feminista é o rompimento 

com o ideário patriarcal-cristã, uma busca incansável pela igualdade, em que a mulher 

não seja colocada como um ser inferior ao homem simplesmente e unicamente por 

ser mulher. 

Para entendermos um pouco mais o que significa Teologia Feminista, será 

apresentado um grupo ligado à igreja que procura colocar em prática as ideias e os 

ideais desta Teologia. Destacamos que a escolha em torno das Católicas pelo Direito 

de Decidir se deu em virtude da amplitude da Organização, não desconsiderando 

ainda a repercussão em torno de mulheres teólogas.  

 

3.2 CATÓLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR 

 

A Organização Não Governamental Feminista “Católicas pelo Direito de Decidir 

busca promover os direitos das mulheres, com ênfase nos direitos sexuais e 

reprodutivos, sem desconsiderar a igualdade nas relações de gênero. De acordo com 

Gómez e Orozco (2014, pg.105): 

CDD nasceu e cresceu no Brasil como resposta ao apelo de inúmeras 
mulheres que se percebiam sofrendo, em seus corpos e suas vidas, as 
consequências das posições conservadoras da hierarquia católica em 
relação às questões tangentes à sexualidade humana. Entre as feministas, 
algumas mulheres de formação cristã que já haviam dedicado anos de suas 
vidas às lutas por justiça social entendiam que era necessário tornar público 
o pensamento religioso progressista em favor da autonomia das mulheres, 
reconhecendo sua autoridade moral em todos os campos da vida. A CDD 
surge precisamente com o desafio de articular o pensamento católico e o 
feminismo. Desta maneira, a CDD daria uma contribuição importante para 
fortalecer o trabalho sobre os direitos das mulheres, porque estaria tocando 
em construções profundas que historicamente as religiões têm feito sobre os 
corpos e a sexualidade, especialmente das mulheres. A forma como as 
religiões têm tratado estes assuntos têm obstaculizado processos de 
reivindicação, especialmente no campo dos direitos sexuais e dos direitos 
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reprodutivos. 
 

Em busca de compreender mais a respeito do trabalho desta ONG e de quais 

são seus objetivos, Brites (2014, pg.50) destaca que: 

O Estatuto de “Católicas pelo Direito de Decidir” define que são constituídos 
como objetivos da ONG: organizar e/ou apoiar eventos que busquem 
disseminar matérias de educação, cultura e responsabilidade social, com a 
finalidade de instigar a “mudança dos padrões culturais vigentes na 
sociedade brasileira atual, que dificultam a autonomia das mulheres no 
campo da sexualidade e da reprodução”; possibilitar meios de formação 
educativa complementar para as mulheres no âmbito de Saúde Sexual e de 
Saúde Reprodutiva, tanto no campo dos Direitos como no campo cultural; 
buscar a promoção de diálogos públicos e ecumênicos a partir de reflexões 
ético-religiosas sobre a sexualidade e a reprodução humana, assim como 
promover debates que estimulem a equidade de gênero e a cidadania das 
mulheres, na sociedade civil e nos mais variados grupos religiosos e igrejas; 
“apoiar e promover o respeito pela diversidade sexual”; buscar 
esclarecimento da sociedade acerca da responsabilidade e ao direito das 
mulheres a uma maternidade escolhida e desejada, com o intuito de diminuir 
a incidência de casos de aborto e, consequentemente, reduzir os índices de 
mortalidade materna; procurar meios de sensibilizar o Estado e a sociedade 
para que hajam políticas públicas, leis e serviços de saúde acessíveis a todas 
as mulheres brasileiras, que garantam plenamente o gozo de sua saúde 
sexual e reprodutiva; com relação à interrupção voluntária da gravidez (IVG), 
apoiar e promover os debates acerca dos aspectos médicos, legais e 
principalmente éticos que a circundam; “estabelecer convênio, acordos, 
intercâmbios com associação congêneres no Brasil e no exterior”, bem como 
desenvolver parcerias de ensino e empresas privadas ou públicas, buscando 
a produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que estejam relacionados às atividades desenvolvidas através de 
eventos, publicações, ações de mobilização. 
 

Pode-se considerar que em torno de todos os objetivos da Ong se destaca a 

busca constante pelo bem-estar da mulher, rompendo com os padrões pré-

estabelecidos, que estas mulheres tenham os seus direitos viabilizados, podendo 

escolher e decidir o que é melhor para si, seja relacionado a vida pessoal ou 

profissional. É interessante o fato de abordar também que o Estado contribua para 

objetivação desta busca constante, criando políticas públicas que colaborem para tal.  

A página oficial da ONG “Católicas pelo Direito de Decidir”6 traz a possibilidade 

de ser católica e feminista uma vez que valores como justiça, igualdade, dignidade, 

inclusão e mutualidade estão alinhados ao que o feminismo defende. É interesse que 

seja feita uma abordagem nessa perspectiva, pensando que é possível seguir uma 

religião e ser feminista. O CDD – Católicas pelo Direito de Decidir - busca estabelecer 

uma articulação entre o feminismo e cristianismo, conforme SILVA (2015, pg.39): 

O grupo propõe articular as ideias do feminismo com o cristianismo, através 
da argumentação teológica, e que encare a sexualidade como algo positivo, 
sem a culpa e o pecado que são incutidos ao tema pela religião católica. Para 

                                            
6 https://catolicas.org.br/ 
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isso, a compreensão dos discursos dentro do contexto histórico social no qual 
foram produzidos se faz extremamente necessário, assim como o 
conhecimento acerca das mudanças pelas quais a igreja católica passou 
desde sua fundação. 
 

Josefa Buendía Gómez e Yury Puello Orozco (2014) dissertam a importância 

de Ivone Gebara, freira, teóloga, feminista e filosófica para a Ong da qual inclusive 

são integrantes. De acordo com as autoras, Ivone foi formada na Igreja Católica assim 

como a maioria delas, e foi neste espaço que se descobriu o caráter “androcêntrico 

da Igreja Católica”, que consistia nos discursos masculinos, com base no patriarcado. 

E foi a partir dessa descoberta que surgiram pensamentos que resistiam a esta 

teologia; deste incômodo surgiu então a sua inclusão na teologia feminista, 

permaneceu na Igreja Católica, resistindo a teologia entendida como universal. 

Ivone Gebara buscava na teologia feminista dar voz, romper o silêncio, 

segundo Gómez e Orozco (2014, p.106): 

Em sua afirmação como feminista, seu objetivo principal foi romper silêncios: 
silêncios das mulheres na história passada e silêncios das mulheres na 
história presente. Colocou sua voz à serviço das mulheres sem voz, gritou 
publicamente para que todas/os escutassem os clamores e conhecessem os 
sofrimentos de seus corpos. 

 

Gebara, que era vinculada à Igreja Católica, trouxe à tona discursos em torno 

do aborto, o desvinculando do pecado, abordando-o como uma escolha individual de 

cada mulher, afinal se trata do seu próprio corpo, e segundo ela a Igreja por sua vez 

deveria oferecer respaldo a estas mulheres. É visível em torno de sua trajetória a 

busca para trazer discursos feministas, as experiências e vivências das mulheres para 

a Igreja que nega seus direitos, à medida em que não dá espaço para que sejam 

sujeitas a escrever sua própria história. 

É perceptível a forma como aborda a autonomia e liberdade como princípios 

norteadores do feminismo, é a partir destes valores que Gebara faz sua teologia, é a 

partir da reflexão teológica de Ivone que as Católicas pelo Direito de Decidir encontram 

argumentações que abrem a possibilidade de discordar de certas doutrinas impostas 

pela Igreja Católica, levando em consideração que a mesma reforça questões 

inerentes ao patriarcado, que “exclui as mulheres e submete-as a uma relação de 

medo e castigo” (GÓMEZ E OROZCO, 2014, p. 108). 

É possível identificar que a teologia feminista e as Católicas pelo Direito de 

Decidir trazem discursos em torno da decisão da mulher, não concordam com as 

leituras e dogmas da Igreja Católica que diminuem e impõe limites as mulheres, 
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submetendo-as a um papel inferior ao homem, ao trazer a discussão em torno da 

sexualidade e aborto; a direção em que caminham é a mesma pois se trata do direito 

à decisão da mulher, seu corpo, suas regras, suas escolhas, não sendo a Igreja quem 

deve assumir esse papel. 

Na página da Organização, encontra-se um editorial especial pelo dia 8 de 

março, e diante dos textos identifica-se a busca pelo debate religioso, a luta pelos 

direitos das mulheres e a busca pelo fim do fundamentalismo e dos diversos 

problemas provenientes do mesmo, como é possível observar no texto “O Feminismo 

Também É Sobre A Vida Das Mulheres Cristãs” (2021):  

não é verdade que a questão religiosa tenha que ser afastada do debate 
público. Pelo contrário: é por meio de ampla discussão e reflexão sobre 
religião, Direitos Humanos e Estado laico, que teremos a possibilidade de 
reconstruir a nossa laicidade e democracia. Nesses mais de vinte anos de 
atuação na América Latina, Católicas pelo Direito de Decidir vem 
disputando outras narrativas na Igreja Católica, de forma a denunciar o 
fundamentalismo, a violência clerical e tantos outros problemas. Para nós, os 
direitos sexuais e reprodutivos são sagrados.  

 

Francine Magalhães (2014) disserta a partir de Maria José do Rosano Nunes – 

Zeca, que as Católicas pelo Direito de Decidir, ao fazer uma junção entre feminismo 

e religião, abrem a possibilidade de um grupo religioso e político, pautado na Teologia 

Feminista, que emana a representatividade e legitima as Católicas pelo Direito de 

Decidir enquanto Ong e sua circulação em diferentes espaços da sociedade, desde 

locais de pesquisa até mesmo espaços católicos.  

A denominação “Católicas” é uma forma em que essas mulheres encontraram 

de amplificar a luta a favor da vida das mulheres e que se trata de um sentido para 

além do político, uma vez que se reconheceu a necessidade de que para além de 

feministas, as mulheres fossem católicas e compreendessem melhor a estruturação 

da doutrina Católica presente na Igreja. De acordo com Magalhães (2014, p.65): 

A opção por estabelecerem como nomenclatura e identificação inicial como 
“Católicas” mostra um marco de posicionamento, principalmente por 
proporem-se muito “ambiciosamente”, conforme contam em depoimento 
duas de suas fundadoras, Zeca e Regina Jurkewicz, desde o início, a se 
tornarem uma outra voz da Igreja Católica na sociedade brasileira, que visava 
buscar das amplitudes à luta “em favor da vida das mulheres”. Para elas, foi 
justamente este arranjo entre o feminismo e o catolicismo foi o que 
impulsionou a elaboração de um contradiscurso que possibilitou que 
houvesse uma maior inserção no campo do catolicismo através de teologia 
feminista. Para essas mulheres, era importante que conhecessem a doutrina 
da Igreja, para falar de maneira adequada, possibilitada pela trajetória 
histórica de suas componentes e o reconhecimento de seus vínculos com a 
Igreja, principalmente com a Igreja da Libertação, ou seja: “que não fossem 
apenas feministas, mas feministas católicas, conhecedoras da estrutura, da 
organização e da doutrina do catolicismo”, conforme afirmou Zeca em 
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entrevista à repórter da Revista Trip, Gabriela Sá Pessoa. Com isso, 
compreende-se que a adesão do nome “Católicas” mostra-se além de uma 
manipulação de um uso simplesmente político, como uma decisão pontuada 
politicamente. 
 

É importante e interessante pontuar que apesar do grupo denominar-se 

CATÓLICAS pelo Direito de Decidir, no início houve participação de pessoas de outro 

cunho religioso, surgiram algumas dispersões ao longo da trajetória e por coincidência 

seguiram na Ong apenas as mulheres que são do campo católico. De acordo com 

Brites (2014, p.63): 

Conforme descreve Zeca, isso não significa compreender somente “católicas 
praticantes” no sentido do formalismo da tradição e dos ritos tais quais propõe 
a oficialidade, mas afirmar que todas possuíam um histórico pessoal ou 
familiar com o catolicismo e com os sacramentos católicos. Intitularem-se 
“Católicas” pelo direito de decidir e não “Cristãs” pelo direito de decidir foi de 
início, uma decisão coletiva muito mais intuitiva do que uma racionalização 
consciente, para além do que se poderia considerar como sendo apenas uma 
extensão apropriada do grupo norte-americano Catholics for a Free Choice - 
CFFC. 
 

Diante de todas as questões em torno do nome da Ong, não se pode ainda 

desconsiderar o fato que a mesma é fruto de críticas pela nomenclatura e 

recentemente, para além de tal julgamento, o Centro Dom Bosco de Fé e Cultural 

entrou na justiça para que se efetivasse o fim do nome CATÓLICAS, alegando que a 

Ong vai em contramão aos fundamentos da Igreja Católica e suas normativas, uma 

vez que lutam pela legalização do aborto enquanto a religião abomina tal ato7. O 

Centro Dom Bosco de Fé e Cultural8 se trata de um grupo formado por católicos que 

praticam estudos conservadores no Brasil afim de buscar resgatar o que consideram 

que tenha sido perdido em virtude do modernismo,  

É perceptível que apesar de ser um grupo de mulheres que se colocam como 

religiosas, tem sofrido críticas e até mesmo perseguição de grupos fundamentalistas 

da Igreja Católica, uma vez que seus pensamentos “deslegitimam” as perspectivas e 

premissas da religião, que segundo o Centro Dom Bosco por exemplo fere o 

sentimento religioso de um país que conta com a maior parte da população de cunho 

católico. 

Diante deste processo, a Ong teria que pagar o valor de mil reais de multa diária 

caso continuasse utilizando o termo “católicas”. A partir de sua decisão, a justiça 

                                            
7 JUSTIFICANDO. A decisão do TJSP que impediu feministas de se declararem “Católicas” 2020. 
Disponível em: https://www.justificando.com/2020/10/30/a-decisao-do-tjsp-que-impediu-feministas-de-
se-declararem-catolicas/).  
8 Que pode ser acessado pelo link: http://centrodombosco.org/ 
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reitera que “não há autorização para usar a expressão católica, o que é necessário 

pelo código de direito canônico”; as Católicas pelo Direito de Decidir iriam recorrer na 

justiça após receberem a decisão judicial9. 

Ao defenderem os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, a 

Ong não é entendida pelo tradicionalismo religioso como católicas, uma vez que 

estes fatorem vão contra o que é pregado, por exemplo pela instituição Dom Bosco, 

de cunho religioso conservador. O maior entrave pelo que se pode perceber não está 

no nome em si, mas na defesa que as Católicas pelo Direito de Decidir fazem. 

O tradicionalismo religioso com foco no tradicionalismo da Igreja Católica, 

busca manter e conservar as tradições oriundas da Igreja, os dogmas e seus 

fundamentos são lei e não devem ser banalizadas e sofrer alterações drásticas assim 

como expõe Manoel (2013, pg. 14): 

O catolicismo é uma religião que se fundamenta nas tradições judaico-cristãs 
e as quer conservar, do mesmo modo que pretende conservar um lugar 
central na sociedade, tendo no papa a sua voz oficial a dialogar com os 
centros de poder, políticos, sociais, econômicos, científicos, tal como fora na 
baixa Antiguidade e no medievo. Mas, desde um ponto de vista estritamente 
político, para isso sempre se fez necessário, além de preservar a tradição, 
conservar também a sociedade. Profundas mudanças sociais, políticas e na 
esfera do conhecimento poderiam significar alterações de tal ordem que 
comprometessem as tradições religiosas. 
 

O Centro Dom Bosco representante deste tradicionalismo católico a que nos 

referimos acima, não concorda com a releitura dos ideais católicos defendido pela 

ONG, uma vez que o objetivo do Centro, que é formado por padres e bispos da ala 

tradicional da Igreja, é manter a ordem, os costumes, o próprio padrão do que é esta 

religião. Consideram, portanto, uma afronta das Católicas pelo Direito de Decidir 

buscarem novas formas de se compreender e de ser católica. 

 E entre esses dois grupos, duas perspectivas de igreja, ficam as mulheres que 

seguem a doutrina e a teologia católica, mulheres que são orientadas a seguirem as 

determinações dos líderes religiosos católicos e mulheres que buscam estratégias, 

sob novas perspectivas de viver uma religião que não tenha uma base patriarcal e 

com isso encontra-se a Teologia Feminista católica. 

 

                                            
9 Reportagem disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/27/tribunal-de-justica-
de-sp-proibe-ong-catolicas-pelo-direito-de-decidir-que-defende-aborto-legal-de-usar-catolicas-no-
nome.ghtml Acesso em 09/03/2021) 



42 

3.2.1 DOIS CAMINHOS: O PECADO DE EVA E A SALVAÇÃO DE MARIA 

 

Face à pandemia mundial da covid-19 que impossibilitou que fossem realizadas 

entrevistas em busca de dados para realização da pesquisa, a internet, em especial a 

rede social Instagram, foi o meio utilizado para encontrar normas e comportamentos 

esperados de mulheres que possuem como religião o catolicismo. 

Cabe ponderar que a existência de valores e princípios religiosos orientam a 

forma de ser e agir dos religiosos, constituindo parte de seu habitus, modo de análise 

de Bourdieu (2007) que forma o sujeito a partir de suas vivências e crenças, a 

moralidade em torno da religião católica perpassa conservar tradições inerentes da 

igreja católica, como o matrimonio, maternidade e a formação de uma família 

tradicional por exemplo.  

Diante da exposição dos capítulos anteriores é possível confirmar o quanto o 

papel de Eva e Maria são importantes para a tradição da Igreja Católica e é a partir 

deste antagonismo criado pela religião que é sustentado que as mulheres têm apenas 

duas opções a seguir, ser como Eva ou como Maria. 

Uma página formada por mulheres cristãs no Instagram, que conta com mais 

de 38 mil seguidores (@lapidandomulheres), remete a figura de Eva à desobediência 

e o pecado enquanto transfere a cargo de Maria as virtudes esperadas de uma mulher, 

enfatiza ainda que é a partir dessa transformação de Eva a Maria que a mulher terá 

diversas mudanças em sua vida, como espiritualidade nova, decisões novas, 

caminhos novos, matrimônio novo. Enfim, diante do exposto entende-se que a mulher 

que segue e se torna Maria terá diversos impactos positivos em sua vida.  

É importante lembrar que Maria é sinônimo de obediência e benevolência na 

Igreja Católica, “despertar Maria” assim como relatado na página, é algo que deve 

ser levado em consideração; na caixa de perguntas10, uma das ferramentas do 

Instagram, foi feito um questionamento por uma seguidora da página: Como ser Maria 

e lidar com um esposo que é acomodado e não ajuda com os afazeres de casa? A 

resposta da administradora da página foi a seguinte: “Reze e silencie! Peça a graça 

de sua verdadeira conversão, primeiro amada! Que você aprenda a servir com amor 

e sem cobrar nada de volta. Isso é ser como Maria na prática das virtudes” 

(27/03/2021).” 

                                            
10 Os stories da página @lapidandomulheres da rede social Instagram utilizada para pesquisa ficam 
disponíveis durante 24 horas, este, porém está nos destaques na página na aba #tiradúvidas; 
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Primeiramente na própria pergunta, nota-se que a seguidora utilizou a palavra 

ajuda, na sociedade de cultura patriarcal em que estamos inseridas, todos os fazeres 

domésticos e criação dos filhos é atrelada de modo natural a mulher, desde o 

nascimento é realizado um “treinamento” para exercer tal função futuramente, por 

mais que uma mulher seja assalariada assim como seu companheiro, cabe a ela a 

responsabilidade da casa, possuindo diversas horas em sua jornada de trabalho, visto 

que a chegada em sua residência não encerra sua atividade, muito pelo contrário na 

verdade, tendo que limpar casa, fazer comida e cuidar dos filhos, caso os tenha. 

Enfim, nota-se que há um incômodo por parte da seguidora em sua pergunta e a 

resposta que lhe dão infelizmente não choca. Assim como disserta Cabral e Diaz 

(1998, pg. 01):  

[...] as meninas são incentivadas a serem passivas, sensíveis, frágeis, 
dependentes e todos os brinquedos e jogos infantis reforçam o seu papel de 
mãe, dona de casa, e consequentemente responsável por todas as tarefas 
relacionadas ao cuidado dos filhos e da casa. Ou seja, as meninas brincam 
de boneca, de casinha, de fazer comida, de limpar a casa, tudo isto dentro do 
lar. Pelo contrário, os meninos brincam em espaços abertos, na rua. Eles 
jogam bola, brincam de carrinho, de guerra, etc. Ou seja, desde pequenos 
eles se dão conta que pertencem ao grupo que tem poder. Até nos jogos os 
meninos comandam. Ninguém os manda arrumarem a cama, ou lavarem a 
louça, eles são incentivados a serem fortes, independentes, valentes. 
 

Assim como os autores expõe, é naturalizado na sociedade que as mulheres 

sejam as responsáveis por funções provenientes do lar, sendo assim desde crianças 

são ensinadas a partir de brincadeiras, enquanto os meninos possuem maneiras 

distintas de se divertir e não detêm esse dever; afinal são homens e de acordo com 

os papéis determinados a cada gênero na sociedade, não tem que assumir tal função 

pois cabe a mulher fazê-la. 

Para além dessa responsabilidade, é colocado à mulher a obrigação de ser 

feminina, possuindo características próprias como a sensibilidade, o cuidado, 

delicadeza, fragilidade, enfim, quando se pensa em menina, em uma mulher pensa-

se em um mundo cor-de-rosa, perfumado e frágil, enquanto as possibilidades em torno 

do universo masculino são infinitamente maiores. Desde crianças as possibilidades 

de brincadeiras e brinquedos que são desenvolvidos para este público também é 

maior, ao contrário das meninas que possuem uma infinidade de bonecas para 

escolher com a mesma finalidade, aprender a cuidar de uma criança já que 

“naturalmente” exercerá a função de mãe futuramente. 

No catolicismo, desde a criação de Eva, surge um modelo do que a mulher não 

deve ser em hipótese alguma e a partir de Maria depara-se com a busca do que a 
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mulher deve se tornar. É indiscutível que sempre existiram normas comportamentais 

em torno da mulher, como herança ocidental, o Brasil traz consigo marcas de uma 

cultura patriarcal que busca a educação da mulher, que tem consigo uma série de 

restrições, considera-se ainda que mesmo após diversas conquistas, a base deste 

modelo ainda é esperado de uma mulher, que seja mãe, dona de casa e esposa e é 

por este motivo que a responsabilidade em torno destes parâmetros cabe a ela. De 

acordo com Follador (2009, pg.9): 

A educação feminina no período colonial era, geralmente, restrita aos 
cuidados com a casa, marido e filhos. A mulher aprendia a costurar, bordar, 
cozinhar e, as mais abastadas, a pintar e tocar algum instrumento. A leitura e 
escrita deveriam ser as mínimas possíveis, isso dependendo da rigorosidade 
do pai, que, em muitas vezes não permitia que as filhas aprendessem a ler e 
escrever. A educação era ministrada somente aos homens, e, tanto as 
mulheres brancas ricas e pobres, quanto as negras, fossem elas escravas, 
alforriadas ou mestiças, não tinham acesso à instrução. Um ditado da época 
demonstra muito bem a opinião masculina acerca da instrução feminina, onde 
menciona que “mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe 
de família, saiba pouco ou saiba nada”. 
 

As mulheres são criadas para seguir um padrão e é esperado que as mulheres 

o sigam, que ela se cale, abaixe a cabeça e reze, tomando como ponto de partida a 

resposta que lhe foi dada, se esta mulher “confrontar” o esposo, expor suas 

frustrações e tomar decisões, estará sendo como Eva e não como Maria, afinal Maria 

é a serva perfeita de Deus, e ser Eva na igreja Católica não é algo a qual se orgulhar, 

afinal cabe a Eva o sinônimo de pecadora. 

São diversas e constantes as comparações entre estas duas mulheres que 

possuem histórias tão distintas, mas são ligadas diretamente ao caráter da obediência 

e do seu antônimo, a desobediência, enquanto toda a visão negativa em torno de Eva 

é decorrendo de uma desobediência, por “comer o fruto proibido”, desobedecendo 

assim ao Senhor, a imagem enaltecida de Maria na Igreja se dá na interface à sua 

obediência a Deus que resultou na salvação. 

É incontestável a forte presença e internalização do patriarcado na Igreja 

Católica, algo que deve ser problematizado, uma vez que a mulher é responsabilizada 

para desempenhar cuidados em torno da casa, do casamento e dos filhos, estando 

em uma posição inferior ao de seu esposo, submetendo-se a ele, ao ver respostas 

que a mulher deve calar-se diante da situação de algo que a incomoda observa-se a 

naturalização dessa ordem e das normas que devem ser seguidas pelas mulheres. 

A mulher católica tem como uma das prioridades servir, buscando assim como 

nas escrituras bíblicas edificar seu lar, tendo a sua família em primeiro lugar, trabalhar 
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fora ou mesmo estudos são considerados uma busca por auto realização. É visível a 

missão em torno da vida da mulher de ser como Maria, é o que se espera que ela 

seja, quando de alguma forma não se cumpre com o que lhe é posto esta mulher 

torna-se Eva, é possível encontrar nestas páginas tradicionais voltadas à mulher 

religiosa a abominação ao feminismo, uma vez que buscam conservar os costumes 

em torno da religião e consideram o feminismo como uma ameaça, principalmente 

após a possibilidade de junção do catolicismo e feminismo ter se tornado possível. 

Foi encontrado no site Veritatis (2008) a abordagem sobre a dignidade e 

vocação da mulher, em relação ao seu papel de esposa e mãe a partir da Carta 

Apostólica de João Paulo II (Veritatis, 2008): 

V. Os papéis da mulher: esposa, mãe, educadora, consagrada 
Os modos como se explicitam a dignidade da mulher são a vida consagrada, 
a virgindade por amor ao Reino, e a maternidade e sua condição de esposa. 
Claro que pode a mulher realizar tarefas profissionais, ocupar um emprego, 
mas, como diz a doutrina da Igreja e a visão natural das coisas, também não 
se pode afirmar unilateralmente que a mulher só fora do lar alcança sua 
perfeição, como se o tempo dedicado à família fosse um tempo roubado ao 
desenvolvimento e à maturidade da sua personalidade. O lar seja qual for, 
porque também a mulher solteira deve ter um lar é um âmbito particularmente 
propício ao desenvolvimento da personalidade. A atenção prestada à família 
será sempre para a mulher a sua maior dignidade: no cuidado com o marido 
e os filhos ou, para falar em termos mais gerais, no trabalho com que procura 
criar em torno de si um ambiente acolhedor e formativo, a mulher realiza o 
que há de mais insubstituível em sua missão e, por conseguinte, pode atingir 
aí sua perfeição pessoal. (São Josemaria Escrivá. Questões atuais do 
cristianismo, 87) 
Como é próprio do homem o sustento da casa e a chefia da família, é próprio 
da mulher a gerência do lar e o exercício da maternidade e do matrimônio. A 
vocação primordial do homem casado se dá no âmbito profissional, e a da 
mulher no âmbito do lar. Em que pese isso, lembre-se que falamos em 
vocação primordial: secundariamente, o homem pode participar do lar como 
a mulher pode realizar-se profissionalmente. Os dois âmbitos não se 
excluem; é apenas questão de pôr o peso devido em cada um para o homem 
e para a mulher. 
Em primeiro lugar, e de modo ordinário, a mulher realiza a vocação ao amor 
no matrimônio, como esposa e como mãe. Neste estado de vida, que Cristo 
santificou por um sacramento, a mulher encontra o espaço vital para dar 
plenitude à sua existência na doação total de si mesmo a seu esposo e filhos 
(Pe. Marcial Maciel, LC. A mulher). 
A mulher deve realizar-se, antes do profissional, no âmbito pessoal: como 
mãe e esposa, de um lado, como consagrada, de outro. E sempre, quer como 
mãe e esposa, quer como consagrada, como educadora. A mulher, tenha ou 
não formação em pedagogia, é uma educadora por excelência: de seus filhos 
(e até do marido!), de seus alunos, de seus parentes, daqueles a quem dá 
conselho, no uso de seu fino dom, de sua sensibilidade natural. Tem a mulher 
um instinto pedagógico, que a natureza lhe deu (Pe. Marcial Maciel, LC. A 
mulher). 
   

Este texto ressalta de modo direto que antes da realização em torno do 

trabalho, a mulher deve se realizar enquanto esposa e mãe, atribui ainda como 

característica da mulher ser educadora, como se estivesse atrelado ao biológico, por 
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ser mulher é natural que tenha o dom de educar seus filhos e até mesmo seu marido, 

do mesmo modo que atribuem à mulher a delicadeza, o cuidado, a sensibilidade e 

afins, características pessoais de cada indivíduo que são ligadas a mulher apenas por 

ser mulher. 

Foi a partir deste texto também que surgiu o interesse de conhecer pouco mais 

o Padre Marcial Maciel, fundador da legião em Cristo, que atribuiu essas 

características supostamente naturais à mulher. A partir de uma pesquisa rápida na 

internet, surgiram diversas matérias relacionando-o a aproximadamente sessenta 

estupros de vulneráveis, além da paternidade de cerca de quatro crianças como expõe 

uma matéria da BBC intitulada “Legionários de Cristo: grupo católico admite 175 casos 

de abusos sexual (sendo 60 de seu fundador)” (2019). 

O feminismo e a própria discussão de gênero como ideologia entra em 

confronto com os ideais da igreja Católica uma vez que a mesma possui um poder de 

controle diante das normativas que lhes é pregada, como o comportamento de uma 

mulher, a ideia da família tradicional que é composta por um homem, mulher e filhos. 

A religião busca portanto, conservar o que consideram que sejam bons costumes e o 

que rompe com este pensamento é visto muitas vezes como um inimigo, pois 

considera-se uma ameaça a mesma. Segundo Nunes (2015, pg.1254): 

Para a Igreja, a fragilização do modelo tradicional de família sobre o qual se 
assenta o edifício mais que milenar de sua institucionalidade soa como o 
alarme que anuncia a sua própria fragilização. A manutenção do dispositivo 
familiar tal qual ela ajudou a modelar é crucial para a instituição. Diante do 
avanço dos ideais democráticos de sociedades que se regulam pelo contrato 
entre indivídu@s livres, a Igreja investe na defesa da moralidade social, 
política e individual. Apresentar-se como a guardiã da moral é uma de suas 
estratégias para que seu discurso e sua ação na esfera pública sejam 
recebidos e aceitos. 

 
Pensar o feminismo e o que ele defende, a questão do direito da mulher pelo 

seu próprio corpo, pelo seu direito de escolha, de decidir nega à regra normativa 

imposta pela igreja católica, o feminismo é visto como uma ameaça por colocar em 

cheque o controle que a igreja possui, assim como relata Nunes (2015, pg.1256): 

As profundas mudanças contemporâneas da compreensão do estatuto d@s 
indivíduos e de sua relação com “a natureza” colocam em questão as 
tentativas da Igreja de controle dos corpos e dos sexos, fazendo seu discurso 
sofrer uma profunda crise de plausibilidade, que se manifesta, especialmente, 
na disseminação das práticas contraceptivas e na sua legitimação social. 
Feminismo e Catolicismo entram assim, na arena do debate público, em 
campos discursivos opostos. O deslocamento radical das questões relativas 
à moral sexual e ao controle da reprodução humana ameaça concepções 
católicas tradicionais nesses campos. A apropriação pelas mulheres da 
afirmação da autonomia na condução de suas vidas leva-as a considerar-se, 
enquanto sujeitos sociais, cidadãs, com o direito de interferir também na 
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esfera política da sociedade. E enquanto indivíduas, o de controlar sua 
sexualidade e sua capacidade reprodutiva. No campo dos direitos sexuais e 
dos direitos reprodutivos, a afirmação da autonomia individual propõe-se 
como ponto fundamental do exercício da liberdade e como inspiração básica 
para as disputas na área da legislação. 
 

Uma das perguntas feitas por uma seguidora da página que não poderia passar 

despercebida e que dialoga diretamente com o que a autora disserta é se o feminismo 

e o cristianismo combinam. A resposta da administradora foi: 

NUNCA. O feminismo é considerado o Diabo do catolicismo, enquanto o 
cristianismo é contra as perversões, as parafilias e crimes da revolução 
sexual. Contra o aborto e ideologia de gênero. A favor do sacramento do 
matrimonio, a favor da modéstia e obedece a doutrina de Deus. O feminismo 
por sua vez é a favor da revolução sexual, do aborto, da ideologia de gênero. 
Contra a família natural, contra o matrimonio e contra a igreja. (ESPOSAS 
CRISTÃS – Instagram, 2021)  
 

Essa pergunta é essencial para pesquisa pois mostra como o feminismo é visto 

e entendido pelas páginas de mulheres cristãs no Instagram que foram utilizadas para 

pesquisa. Não se atribui ao feminismo a luta em torno do movimento, não se fala da 

busca pela escolha de decidir das mulheres e de todos os direitos que foram 

conquistados. É necessário fazer um apontamento de que o relato em torno das coisas 

que supostamente o feminismo é contra vai de encontro ao o que o catolicismo prega 

e tanto idealiza: filhos, casamento e a família tradicional. Assim, como exemplo 

podemos ler e entender a perspectiva católica na fala de João Paulo II na Exortação 

Apostólica Familiaris Consortio (1981): 

A Igreja, iluminada pela fé, que lhe faz conhecer toda a verdade sobre o 
precioso bem do matrimónio e da família e sobre os seus significados mais 
profundos, sente mais uma vez a urgência de anunciar o Evangelho, isto é, a 
«Boa Nova» a todos indistintamente, em particular a todos aqueles que são 
chamados ao matrimónio e para ele se preparam, a todos os esposos e pais 
do mundo. 
 

João Paulo II aborda a importância da família, do matrimônio e dos papéis 

exercidos pelo homem e pela mulher na família e também na igreja; disserta no 

decorrer de seu texto a questão da virgindade, dos filhos como um dom advindo do 

matrimônio, o casal constituído por um homem e uma mulher e os deveres de uma 

família cristã. Enfim, é possível observar que todos os fatores citados por João Paulo 

II são atribuídos à família tida como tradicional, sendo formada por um homem, mulher 

e filhos - afinal o casal deve multiplicar-se. 

O feminismo é um movimento que luta contra a violência de gênero e busca a 

igualdade feminina, rompendo com a naturalização de papéis pré-determinado à 

mulher. Segundo Scavone (2008, p.02): 
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Ao politizar as relações pessoais, o feminismo combatia um dos pilares da 
dominação masculina: a dependência da sexualidade com a reprodução, com 
todos seus desdobramentos familiares, sociais e políticos. Romper com esta 
subordinação implicava não só do ponto de vista legal tornar acessível o uso 
de contraceptivos seguros e a prática do aborto; mas também, do ponto de 
vista social tornar possível a escolha da maternidade, em última instância, 
desligá-la do determinismo biológico. Por conseqüência, o papel social da 
maternidade na família não poderia mais ser considerado como natural, com 
isto ficava abalado outro pilar da dominação masculina, a divisão sexual do 
trabalho na esfera privada. 

 
Enquanto o Catolicismo exalta papéis pré-determinados a mulher, como a 

maternidade e o casamento, o feminismo busca rompê-los e colocá-los como uma 

escolha individual de cada mulher, que poder escolher ou não ser mãe, que poder 

escolher ou não se casar e com isso rompe com a naturalidade em torno destes papéis 

e dessa formação machista e patriarcal que a sociedade impõe e a igreja reproduz 

que coloca uma ordem cronológica para que a mulher siga, como se casar e ter filhos. 

Considerando que o sexo fora do casamento é entendido pela religião católica imoral 

e até mesmo pecado, a ordem perpassa, portanto, o casamento e a procriação. 

Em relação à submissão esperada da mulher, depara-se com uma pergunta 

exposta na página por uma seguidora: A mulher deve ser submissa? Por quê? 

Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados 
para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a 
autoridade e os desejos dos outros. Mas a submissão nem sempre significa 
obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, 
primeiro é preciso entender o que é a verdadeira submissão. Na Bíblia, a 
submissão é uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter a 
autoridade suprema de Deus (Tiago 4:7). A autoridade de Deus está acima 
de qualquer autoridade e devemos sempre obedecer a Deus (27/03/2021).  

 
Por mais que a página traga que a submissão é dever de todos para com todos, 

ainda é possível visualizar a submissão feminina face ao marido, uma vez que este é 

considerado a autoridade da casa, diz não atribuir obediência e submissão. Porém é 

possível verificar que hierarquicamente no lar o marido está no topo, sendo 

considerado então uma autoridade de acordo com o que foi exposto.  

Desde o mito da criação em Gênesis, em que Adão foi criado a partir do pó e 

Eva a partir da costela de Adão a Igreja Católica reforça esse caráter patriarcal, de 

que o homem é a cabeça do lar e a mulher foi criada para ser sua auxiliadora. Assim 

como exposto na página da Canção Nova (2021):  

Quando o Génesis fala de «auxiliar», não se refere só ao âmbito do agir, mas 
também do ser. Feminilidade e masculinidade são entre si complementares, 
não só do ponto de vista físico e psíquico, mas também ontológico. Só 
mediante a duplicidade do «masculino» e do «feminino», é que o «humano» 
se realiza plenamente. 
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A submissão da mulher se encontra em passagens bíblicas que pregam que a 

mulher deve ser submissa a seu marido, como exemplo a leitura de Efésios 5: 22-23 

“Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o 

cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do 

qual ele é o Salvador”. Sirelli e Sousa relatam sobre a finalidade dessa submissão 

imposta a mulher pela religião, de acordo com as autoras (2017, pg.209): 

Fica evidente que a submissão da mulher ao homem pregada no meio 
religioso tem uma finalidade. Primeiro, ela reflete a própria sociedade 
patriarcal, comandada por homens e para homens. As mulheres, na visão 
religiosa, são seres considerados inferiores e, portanto, precisam aprender o 
seu lugar.  E a religião vai se propor a ratificar que lugar é este que a mulher 
deve ocupar dentro desta sociedade: casta, pura; depois submissa ao homem 
- ao pai, depois o marido, aos filhos, cuidadora do lar e da família, etc.  
 

As autoras dissertam no decorrer do texto sobre o caráter desigual da 

sociedade, que resulta em diversos tipos de preconceitos provenientes da moralidade 

cristã e que está internalizada na sociedade, sendo uma das formas de se manter a 

ordem social ao dispor de tantas imposições, segundo Sirelli e Sousa (2017, pg. 213): 

O ideário religioso está introjetado na construção moral da sociedade. Não 
há, portanto, como ignorar suas demandas, sua forma de enxergar a vida e, 
também, suas rejeições. As mulheres, com toda a pressão para que sejam 
exemplos perfeitos da virgem Maria, continuam a assumir para si este papel, 
pois é o que consideram certo de acordo com os preceitos que foram 
passados através de gerações. Mesmo com todos os avanços conquistados 
por meio das lutas feministas ao longo dos anos em termos de direitos e leis 
que visam proteger as mulheres, o feminismo e a luta pela igualdade entre os 
sexos ainda é visto com maus olhos pelos conservadores que acreditam no 
modelo de família tradicional onde o homem é a “cabeça”, responsável por 
prover sustento da família e a mulher sua “costela”, cuidadora e submissa. 
 

Lima e Teixeira discorrem sobre a criação de lugares específicos que devem 

ser ocupados para cada um dos gêneros, tanto a mulher quanto o homem possuem, 

o que é associado diretamente ao poder, de acordo com os autores (2008, pg.123):  

Esse discurso pode ser visto como repleto de poder. Poder que definia a 
submissão feminina como característica inerente da mulher, porque baseada 
na sua inferioridade natural, dada por Deus na Criação. Decorrente dessa 
ideia, na escalada social dos poderes atribuídos a homens e mulheres, a elas 
cabia o domínio do lugar privado, a casa, onde poderiam e, sobretudo, 
deveriam exercer plenamente o poder e o papel de esposa e mãe. 
 

A partir da leitura de textos que abordam o conceito de submissão subentende-

se que é natural na religião católica que a mulher seja vista como submissa ao homem 

desde o mito da criação de Adão e Eva até os papéis determinantes para cada um 

dos gêneros, seguindo o ideário religioso, e essa submissão não é compreendida 

pelos religiosos como algo ruim, como a inferioridade feminina é compreendida 

exatamente como natural e não é problematizada. 
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Ao expor que está cansada em seu casamento e não se sente feliz uma 

seguidora obteve a seguinte resposta: 

Eu não conheço sua vida, mulher de Deus, apenas vejo o recorte que me traz 
aqui. Por isso, eu te digo: Que pena minha irmã! Sinto muito que você não 
entendeu o real sentido do matrimônio. “A mulher sábia edifica sua casa, 
enquanto a tola a destrói” (Provérbios 14). Você não está feliz? Ofereça o 
seu descontentamento na oração e peça ao Senhor que derrame a Tua 
Misericórdia sobre você e lhe traga a graça dos sentimentos dEle! Pare de 
reclamar! E faça exercício de em tudo buscar o olhar de Cristo. Peça...é 
graça! Chame Maria para o seu matrimônio! Agora confie! (ESPOSAS 
CRISTÃS – Instagram, 2021) (Grifo da autora) 
 

A passagem utilizada na resposta chama atenção, a responsabilidade sobre o 

matrimônio a cargo da mulher é mais uma vez evidenciada, mesmo não estando feliz, 

sejam quais forem os motivos a mulher que é a tola e destruirá o lar, caso não busque 

maneiras de reverter a situação e salvar o casamento. Afinal, cabe a ela está 

responsabilidade, a busca aparentemente por algum tipo de acolhimento dessa 

seguidora foi rebatida em uma busca por rezar, edificar seu lar e ser mais como Maria. 

A teologia feminista por sua vez aborda a opressão vivenciada cotidianamente 

por mulheres fruto dessa sociedade culturalmente patriarcal. De acordo com Tomita 

(2010, pg. 5): 

A Teologia Feminista tem aplicado as categorias teológicas tradicionais à 
experiência das mulheres, que não é homogênea, mas plural, multicultural, 
pluriétnica. Denunciando a situação de opressão das mulheres no contexto 
do patriarcado, as feministas procuram analisar as situações de injustiça 
social, de sexismo, de racismo, propondo estratégias para superá-las. Do 
ponto de vista metodológico, entendemos que o nosso lugar social determina 
nossa interpretação do que é a experiência das mulheres. A forma de 
apreender o mundo, de interpretar a realidade, é determinada pelas 
intersecções de gênero, raça, classe, idade e orientação sexual. 

 
É interessante pontuar, assim como Tomita (2010) expõe em sua escrita, que 

a realidade vivenciada por mulheres é plural, não há, portanto, como buscar e seguir 

uma receita com passos determinados do que é ser mulher, de como se comportar 

para ser mulher. Na verdade, é mais atrelado ao fato da idealização em torno da 

mulher perfeita, dessa Virgem Maria, em que se parece desconsiderar todas as 

circunstâncias que englobam a vida dessas mulheres, todos os fatores objetivos e 

subjetivos que as tornam únicas.  

É pertinente pontuar que a teologia feminista católica traz a religião sob uma 

nova ótica, em que a mulher é colocada em um outro patamar, não há hierarquização 

em torno do sexo masculino, portanto não há desigualdade de gênero, sequer uma 

receita que deve ser seguida enquanto mulher sua decisão sobre seu corpo e vida 
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cabem unicamente a você, assim como abordado sobre a chamada FEPLA (Frente 

Evangélica pela Legalização do Aborto) e as CDD (Católicas pelo Direito de Decidir). 

É possível verificar, a partir da manchete intitulada “Pelo Direito de Decidir: Mulheres 

Cristãs Lutam Pela Descriminalização do Aborto” (2020), essa busca constante pelo 

rompimento do caráter patriarcal que é naturalizado na sociedade e pelo direito da 

mulher de escolha sobre o próprio corpo: 

A certeza dos dois movimentos religiosos está na luta pelo bem estar das 
mulheres, na garantia de direitos e por uma teologia que se contrapõe ao 
discurso patriarcal e punitivista de outras organizações políticas e religiosas. 
É preciso ter em mente que a maternidade não deve ser vista como uma 
imposição biológica e de realização feminina. Maternidade é também uma 
responsabilidade social e deve garantir o mínimo de dignidade para aquela 
vida que virá a ser. (BERALDI, 2020).  
 

Há ainda a ponderação de que a mulher vivencia preconceito em todos os 

espaços em que ocupa, independente de todo o avanço na luta por direitos é inegável 

a existência da opressão e do machismo em nossa sociedade, como exemplo da 

maternidade que é exaltada e idealidade tanto na sociedade quanto na religião. 

Porém, contraditoriamente ou não mulheres que são mães encontram dificuldade em 

serem contratadas por conta da responsabilização que ela possui para com os filhos. 

O pai entretanto, não possui essa condicionalidade, esta é uma das diversas provas 

da desigualdade enfrentada por mulheres no cotidiano da vida pessoal e profissional, 

pode-se pensar não haver contraditoriedade interligando ao fato dessa 

responsabilidade ser da mulher então a mesma deve se submeter a função de ser 

mãe e não trabalhadora, desconsiderando os motivos financeiros de vida. 

Em relação ao feminicídio, quando lhe foi perguntado: O que vocês pensam 

sobre a violência contra a mulher? Feminicídio? 

Jamais apoiaremos violência doméstica. Você precisa buscar ajuda. Esta 
realidade não precisa abrir portas em sua vida para o Feminismo, mas sim 
para a graça de Deus! Busque um Santo Sacerdote. Estamos unidas em 
oração! (ESPOSAS CRISTÃS – Instagram, 2021) (grifo da autora) 

Quando se pensa no índice de mulheres que sofrem violência, desde a 

simbólica até mesmo física, sabe-se o quanto é necessário a denúncia e procurar 

órgãos responsáveis, incluindo a delegacia da mulher. Utilizando como fonte o site 

UOL (2020) que relatou a partir do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, que o ano de 2020 foi marcado por cerca de 105.821 denúncias de 

violência contra a mulher.  

Na resposta da administradora da página, lemos que ela diz para a mulher 
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buscar um santo sacerdote, isso deve ser problematizado, uma mulher que sofre 

violência precisa sobretudo ser atendida e ter seus direitos viabilizados uma vez que 

já foram violados. Se ela buscar um sacerdote ou outro membro religioso e deixar de 

ser atendida, ela terá mais direitos violados. De acordo com Sirelli e Sousa (2017, 

pg.215): 

Sabemos que esta subserviência da mulher   em relação ao homem é 
construído historicamente e desbravar este processo é imperativo para 
superá-lo, buscando elementos que nos ajudem a entender a realidade atual 
de abuso e violência contra a mulher, fazendo uma relação com a escassez 
de políticas públicas que visam assegurar maior proteção para as mulheres, 
bem como as formas de resistência dos movimentos de mulheres, que vem 
lutando arduamente para a conquista de direitos, mas que ainda encontram 
muita dificuldade e reconhecimento mesmo entre as mulheres. 
 

Os autores trazem à tona ainda a questão de se romper com essa cultura de 

opressão e violência contra as mulheres, abordando que não se trata apenas do 

rompimento com os privilégios masculinos, que para viabilizar o fim desse 

preconceito, opressão e violência contra as mulheres vai além da busca por um 

rompimento individual e dos questionamentos em torno da temática. 

Não desconsiderando ainda o “medo” de que as mulheres busquem o 

feminismo e as feministas, uma vez que isso foi evidenciado na resposta como não 

sendo uma porta necessária de se abrir. Este medo pode ser atrelado diretamente ao 

controle; a religião controla seus seguidores por meio da fé, em relação ao feminismo, 

por ser uma corrente que apresenta diversas incompatibilidades com o tradicionalismo 

religioso pode ser vista como uma ameaça diante das ideias e valores que a igreja 

prega, o fato de uma mulher procurar um sacerdote assim como na resposta acima e 

não procurar seus direitos ao se deparar com uma situação de violência, reforça e 

legitima o poder da Igreja sobre seus fiéis. 

Em busca dos fatores predominantes em torno da santidade em que viveu 

Maria, encontra-se o casamento, a maternidade e sobretudo a virgindade. Como 

seguir o modelo imposto pela Igreja Católica de uma mulher que se tornou mãe 

virgem? Como disserta Ribeiro (2000, pg.31): 

 
Se relativamente à maternidade é deixada às mulheres a possibilidade de se 
aproximarem da natureza perfeita de Maria, é óbvio que no que diz respeito 
à virgindade a semelhança é impossível, uma vez que a mulher se defronta 
com a impossibilidade de ser virgem e mãe em simultâneo, como foi referido. 
Podemos, então, concluir que “as mulheres são identificadas com Eva, uma 
vez que a natureza imaculada de Maria, que inclui dar à luz uma criança 
permanecendo «virgo intacta», excluem-na da experiência daquelas” 
(Sawyer, 1992: 282-3). Por outro lado, o paralelo antitético Eva / Maria pode 
privar as mulheres da possibilidade de viverem de acordo com aquele modelo 
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ideal. Segundo Toldy (1998: 41) “o discurso de exaltação de Maria por 
contraste com Eva estabelece a cisão, não apenas entre ela e Eva, mas entre 
ela e todas as mulheres, representadas em Eva”. 

 
Em busca dos passos de se tornar Maria encontra-se um empecilho que mostra 

a impossibilidade de se tornar essa mulher, Ribeiro (2000) cita Toldy (1998) e relata 

justamente essa cisão entre Maria e todas as mulheres que jamais poderão alcançar 

tamanha perfeição. 

A página Esposas Cristãs @lapidandomulheres compartilhou na rede social o 

curso de Eva a Maria, que consiste em lives no instagram, com duração de cerca de 

uma hora, o público alvo do curso são mulheres que buscam se tornar Maria e deixar 

toda a negatividade em torno de Eva no passado. De acordo com a administradora da 

página, existem desafios de Eva que devem ser trabalhados, sendo eles o orgulho, a 

preguiça, vaidade, desobediência, vitima, medo, luxuria e impaciência. Contrário ao 

exposto, ela relata as virtudes de Maria, sendo elas a humildade, caridade, esperança, 

perseverança, fortaleza, fé, paciência e silêncio:  

 

Figura 1 – Logo do curso “De Eva a Maria” 

 
Fonte: https://evamaria.lapidandomulheres.com.br/curso-de-eva-a-maria 

 

O curso de Eva a Maria foi um divisor de águas para a produção deste texto, 

diante desse fato atípico de pandemia, encontrar um curso online e gratuito com o 

tema indo ao encontro exato ao que está sendo estudado e que pudesse participar 

em busca de informações que de fato contribuíssem para execução da pesquisa, foi 

de fato primordial. Ao longo de sete dias estes foram alguns dos conteúdos e falas 

que foram abordados pela mentora, algo que pode ser notado a partir de comentários 
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ao longo do curso, cujo era majoritariamente de mulheres que buscavam e almejavam 

se tornar como Maria. 

Assim como exposto no capítulo anterior em relação a denominação religiosa 

da página, essa administradora se apresenta como uma mulher cristã. Parte-se do 

pressuposto que mesmo possuindo como religião o catolicismo, a auto declaração 

baseia-se pela crença em Deus e dessa forma pode até mesmo alcançar um número 

maior de mulheres ao não limitar o nome da página por exemplo apenas ao 

catolicismo. A página apresenta diversos indícios dessa religião, principalmente na 

relação entre Eva e Maria, que é tão abordada na Igreja Católica; porém apresenta o 

modo com que a mulher deve ser, agir e se comportar em consonância com outras 

religiões que reforçam este papel da mulher em seus relacionamentos. 

Cabe observar que sempre é atrelado a Eva o caráter de desobediência dentre 

tantas outras negatividades, em relação a Maria. Mais uma vez se observa apenas 

ponderações positivas de acordo com a religião e sua moralidade, em que a mulher 

deve possuir uma natureza caridosa, ser a fortaleza de seu lar, e silenciar, o silêncio 

é dado como uma virtude de acordo com a postagem. Assim como relatado 

anteriormente, a administradora da página que presta mentoria a diversas mulheres 

que buscam se tornar Maria disse a uma seguidora “reze e silencie”. 

Foram sete dias de curso e o que é perceptível é que a mulher é vista e 

colocada a todo momento dentro dos papéis tão exaltados pela igreja católica, como 

esposa e mãe. As discussões e ensinamentos baseavam-se em torno da mulher não 

ser como Eva, uma mulher que lamenta, reclama, murmura, se vitimiza. Que Maria 

fosse capaz de educar as mulheres ao longo do curso e que se necessário as 

chutasse (Retirado do curso de Eva a Maria - Instagram 07/04/2021). 

Foi exposto logo no primeiro dia que o curso era destinado às mulheres 

dispersas pelo pecado e por ideologias como a independência, afinal não é isso que 

o senhor quer, que o curso não caberia a mulher vitimista. Não existe mulher 

empoderada, não existe feminismo católico, isso não existe. Xô Feminismo! Xô Eva! 

Apenas Maria! (ESPOSAS CRISTÃS – Instagram,2021). 

Como dissertado anteriormente, é notório também no curso de Eva a Maria a 

responsabilidade em torno de cuidar da casa, filhos e do marido. É colocado a cargo 

da mulher, diante de uma sociedade que possui uma cultura patriarcal e de uma 

religião que reforça os papéis de gênero constantemente. Porém, cabe dizer ainda 

que para além da responsabilidade, é possível observar a questão da culpa que é 
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introduzida na mulher, desde a própria desobediência de Eva que a levou ao pecado, 

ao fato de não lutar pelo matrimônio e causar o seu fim e até mesmo mulheres que se 

vestem de determinado modo e levam os homens a pecar, a culpa sempre é colocada 

na mulher, assim como a responsabilidade (ESPOSAS CRISTÃS – Instagram,2021). 

Ao decorrer do curso foi diretamente interligada a Eva a murmuração e 

vitimismo das mulheres, ao buscar despertar Maria, você deve se despedir da 

pecadora e dos seus “mimimi”, deve-se deixa-la para trás e agradecer mais, fazer uso 

da virtude do silencio que não se trata de uma mulher “morta”, mas de uma que reza 

e intercede pelo marido e quando fala é doce e sábia (Retirado do curso de Eva a 

Maria - Instagram 09/04/2021).  

Foi abordado em um dos últimos dias do curso pela mentora Camila que muitas 

mulheres buscavam contato com ela relatando que o marido era alcoólatra e as 

palavras que ela destinava aquelas mulheres eram que elas precisavam jejuar e orar 

por ele, que sim ele precisava querer a mudança, mas quem era o Cristo mais próximo 

dele era ela, ela quem precisava pedir ao senhor. (Retirado do curso de Eva a Maria 

- Instagram 11/04/2021)  

A partir deste relato do curso é possível comprovar mais uma vez que as 

mulheres são responsalizadas por algo que sequer cabe a elas, sem desconsiderar 

ainda as condicionalidades enfrentadas por essas mulheres que se encontram em um 

relacionamento com um esposo alcoólatra. 

Diante disso é possível observar a grande resistência ao feminismo, inclusive 

ao feminismo católico, descaracterizando-o, negando-o, a mulher é vista como impõe 

a religião e tudo o que vai contra essa forma de pensamento é negado uma vez que 

é distinto da cultura machista e patriarcal que a religião reforça constantemente e tão 

claramente e o melhor exemplo disso se encontra justamente nessa contraposição 

entre Eva e Maria. 

A partir do exposto e das possibilidades considera-se que as mulheres que 

buscam ser como Maria, sejam servas de Deus e também de sua família e sobretudo 

façam isso com amor e dedicação. Os interesses individuais da mulher devem ser 

deixados de lado pois são atrelados ao egoísmo pois ser mãe e esposa aparece em 

primeira instancia. Conforme destaca Ribeiro (2000, pg.15): 

As questões da maternidade e da procriação assumem em Maria particular 
significado ao nível das consequências práticas para as próprias mulheres, 
nomeadamente no que diz respeito aos seus papéis no lar e na sociedade. 
Sabemos que a problemática da dominação masculina e da hierarquização 
sexual dificilmente pode ser perspectivada sem que consideremos o modo 
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como as características biológicas femininas - neste caso, a capacidade de 
dar à luz - são mostradas enquanto essência da feminilidade e justificam, à 
partida, as construções sociais dos papéis de género. 
 

Ser Maria assim como Ribeiro (2000) disserta, é atrelado às características 

normativas do papel que a mulher deve exercer no lar e na sociedade, é necessário 

ainda relatar que este modelo é fruto de uma sociedade que impõe papéis 

determinantes para ambos os sexos, o catolicismo por sua vez ao exaltar Maria nas 

leituras bíblicas e na própria tradição católica, a coloca como o modelo exato de 

mulher. 

Estes fatores, essa construção social dos papéis de gênero assim como relata 

a autora é internalizada e reproduzida na trajetória de vida dos indivíduos, fatores 

estes que são fruto do patriarcado, machismo, misoginia, homofobia, racismo. Enfim, 

que carrega uma série de preconceitos e por serem constantemente reproduzidos são 

considerados naturais, e é por meio dessa naturalização que os papéis de gênero são 

determinados de acordo com o sexo, masculino e feminino, estes recebem, portanto, 

uma função totalmente distinta uma vez que são biologicamente diferentes. 

Portanto, todas as mulheres dignas da fé católica devem ser como Maria, se 

fizerem escolhas distintas sobre si e sobre seu corpo estarão sendo desobedientes a 

Deus, se igualando a Eva, a pecadora.  

Pode-se analisar e associar todas as postagens relatadas em pesquisa assim 

como abordado no capítulo anterior a partir do habitus que é compreendido por 

Bourdieu (2007) como o capital cultural internalizado por cada indivíduo a partir de 

suas experiências de vida. Entende-se que os papéis normativos junto a submissão 

da mulher por fazer parte da vida dessas religiosas não exigem que seja feita uma 

leitura desta conforme sendo uma problemática diante de sua naturalização. É 

introjetado e internalizado a forma com que a mulher é vista pela religião, seu papel 

em segundo plano na igreja católica e a função que deve exercer na sociedade, sendo 

esposa e mãe, portanto, não são feitos questionamentos pois estes levariam a 

questionar a ordem natural das coisas, questionando então a Deus.  

Buscando compreender a possibilidade do rompimento da opressão e do papel 

que é posto à mulher na sociedade e mesmo no fim dessa ordem patriarcal, Sirelli e 

Sousa (2017, pg. 216): 

Entendemos que a luta pela emancipação da mulher pressupõe também a 
luta contra o conservadorismo, em especial o religioso, que constrói a religião 
como instrumento de alienação e propagação de ideologia.  A religião visa a 
conservação desta ordem societária junto ao modelo de família nuclear, que 
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ignora a diversidade sexual, a identidade de gênero, o desejo das mulheres 
e suas escolhas. A luta pela igualdade entre homem e mulher deve estar 
intrinsecamente atrelada à luta pela emancipação da classe trabalhadora que 
é a saída vislumbrada para o fim das opressões de classe, gênero, raciais, 
dentre outras formas. A única alternativa para o fim de todas as opressões 
está na emancipação humana. Enquanto membros desta sociedade, ao 
tomarmos consciência do pertencimento a este modo de produção  que se  
baseia  na  exploração,  na  opressão e  na alienação, e dos instrumentos que 
são utilizados para perpetuar tais relações, sendo  a  religião  uma ferramenta  
privilegiada de alienação e de construção  de  papeis  sociais  opressivos de 
um sexo sobre o outro, temos  como dever  levar adiante a luta feminista pela 
superação do sistema  capitalista, sem  desprezar  a  luta  por  garantias  de  
direitos dentro desta sociedade, recusando todas as formas de opressão e 
violência. 
 

Esse caminho trilhado pelas autoras é árduo, o que elas relatam como 

possibilidade única de enunciar o fim de todas as opressões em torno da sociedade 

capitalista é a emancipação humana, o reconhecimento de pertencimento enquanto 

classe pois todos os fatores de opressão atuam em consonância e a religião por sua 

vez contribui para alienação e propagação da ideologia que controla e busca 

conservar o que está dado, inclusive a questão de gênero e o papel da mulher na 

sociedade. 

Pensar a desigualdade de gênero reforçada pela religião implica pensar o 

conservadorismo e em tudo o que ele busca conservar, como a questão dos papéis 

determinantes de gênero, a família heteronormativa. É necessário expor que o que 

foge desse tradicionalismo exaltado pela religião é considerado errado, ou seja, fruto 

do pecado, o que nos leva ao questionamento do motivo das pessoas seguirem à risca 

o que impõe a religião: Seria a fé e a crença em Deus? Ou o medo do desconhecido, 

do que o pecado pode lhe proporcionar? 

É necessário que se pontue novamente que o objetivo deste trabalho não tem 

como base criticar a religião católica ou qualquer outra, mas compreender de que 

modo a religião é capaz de impactar na vida de mulheres religiosas pensando no papel 

de mulher que é determinado pela igreja católica. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo do caminho traçado para o desenvolvimento do trabalho, 

compreende-se que a religião católica não criou um modelo de religião patriarcal, 

porém reforça, a partir de leituras bíblicas e sermões, uma cultura machista e patriarcal 

de uma sociedade marcada por estas questões, que são inerentes a ela.  

Verificou-se que a desigualdade de gênero é muitas vezes compreendida como 

algo natural por fazer parte do cotidiano de uma população que está inserida em uma 

sociedade que é machista, onde o homem pode investir e se dedicar à vida 

profissional e acadêmica e a mulher tem que exercer primeiramente seu papel de 

esposa e de mãe como dom que Deus lhe concedeu.  

Independente do ambiente em que a mulher está inserida, das pessoas com 

quem se relaciona, vivencia como algo “natural” o fato de ser reduzida em relação ao 

gênero masculino, mesmo que ocupe um cargo superior por exemplo, seja 

independente financeiramente ou mesmo sendo a única responsável pela renda 

familiar é ela quem será contestada sobre a casa, sobre filhos, sobre o seu 

companheiro. Só pertence ao homem as escolhas da vida?  

Por mais que as mulheres tenham conquistado novos espaços, não se deve 

desconsiderar a violência que é cometida contra ela, desde a violência simbólica que 

é naturalizada, até a violência psicológica e física, são diversos os tipos de violência 

contra a mulher e estas devem ser denunciadas buscando que seus direitos sejam 

viabilizados. Destacamos que as mulheres católicas não estão de modo algum imunes 

de viver este fato.  

Pensando na forma em que a sociedade é organizada e se mantém em uma 

cultura que coloca o homem em uma posição superior a mulher e em contrapartida, 

uma religião que reforça e submete a mulher a exercer um papel inferior ao homem 

pela questão de gênero, nota-se o quanto as políticas públicas se fazem necessário 

para o reconhecimento destas violências e para superá-las. 

As leituras bíblicas, os costumes em torno da igreja reforçam os papéis 

destinados socialmente ao homem e a mulher em uma sociedade consolidada no 

patriarcado. E a partir dessas leituras bíblicas e de alguns textos ficou evidente um 

antagonismo na igreja católica quando se pensa em mulher, Eva ou Maria. Que 

contradição, duas mulheres totalmente opostas e que são interligadas diretamente a 

um fato, a obediência: enquanto uma escolheu NÃO obedecer a Deus e até hoje a 
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humanidade paga por este “pecado”, a outra obedeceu fielmente às palavras de Deus, 

sendo responsável por gerar o filho do Salvador, o que resultou em toda a salvação. 

Estas interpretações bíblicas afetam diretamente as relações sociais de 

mulheres, para além do seu lar, as tradições em torno da religião católica colocam a 

mulher em um patamar inferior com relação ao homem, está por sua vez é 

inferiorizada onde quer que esteja - continuará sendo julgada, diminuída por ser 

mulher.  

Há ainda o fato de que mesmo as mulheres sendo maioria no espaço religioso, 

são colocadas em segundo lugar em relação a hierarquia da igreja católica, porém as 

leituras bíblicas, homilias (sermões), e mesmo as páginas disponíveis nas redes 

sociais produzem conteúdo diretamente para este público. 

Em oposição a este tradicionalismo religioso que coloca para a mulher escolher 

ser entre Eva, a chamada pecadora, ou Maria, a virgem santa, encontra-se a 

possibilidade de um feminismo católico. A ONG “Católicas pelo direito de decidir” 

transfere para a mulher o direito de escolha, de decidir sobre si, sobre seu corpo e 

sobre sua vida, não se tratando por exemplo de defender o aborto, mas de defender 

que a mulher possa escolher, por se tratar de uma escolha individual de cada uma e 

não de uma regra. Mas, a teologia feminista é assunto para outro trabalho. 
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