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“Você sente os rumores te seguirem de 

segunda até o jantar de sexta-feira. 

Você tem um dia de descanso e então é 

domingo, o inferno é o preço que se 

paga, seu jovem pecador perdido. Bom, 

eu estive aí, sentado na mesma cadeira, 

sussurrando essa mesma oração meio 

milhão de vezes. Ela não funciona, 

embora esteja entranhada nos 

discípulos. Uma página da bíblia não 

vale uma vida. Há algo errado na vila. 

Eles te encaram na vila.  Não tem nada 

errado com você, tem algo errado na 

vila. ” 

(Wrabel) 

 

https://www.vagalume.com.br/wrabel/


 
 

ALBUQUERQUE, Melina Bazan. Mulheres Evangélicas em cargos de liderança: 
estudo dos conteúdos a partir do Coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero 
(EIG) e o Movimento Godllywood. 2021. 75. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é compreender quais são os discursos e as concepções que 
mulheres evangélicas, que ocupam cargos de liderança em seu espaço religioso, 
possuem a respeito das vivências de outras mulheres dentro das comunidades 
religiosas, mais especificamente, comunidades evangélicas.  Propus estudar estes 
discursos a partir de dois movimentos religiosos: o Movimento Godllywood, fundado 
pela Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do 
Reino de Deus; e o Coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, fundado pela 
teóloga feminista Valéria Vilhena, porém o foco é na coordenadora do coletivo no 
Paraná, Vanessa Carvalho de Melo. Procurarei estudar como as mulheres cristãs que 
conquistaram cargos de autoridade em sua comunidade religiosa tem lidado com o 
público que as ouvem. Quais são os seus discursos e interpretações feitas a partir da 
bíblia. Devido ao isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19 que 
paralisou a todos no ano de 2020 e ainda continua nos paralisando, modifiquei a 
metodologia da minha pesquisa para buscas em artigos que descrevam e 
contextualizam a relação que se estabelece entre as mulheres e a religião cristã 
protestante; eventos e cursos online que tratam do tema sobre mulheres em diferentes 
espaços; canais de comunicação confiáveis, como sites e páginas oficiais; 
plataformas de vídeo, como o Youtube, para assistir palestras e pregações realizadas 
pelo público alvo da pesquisa, sendo elas, mulheres evangélicas que possuem cargos 
de liderança em seu espaço religioso; e entrevista online, via meet, com a 
coordenadora do Coletivo EIG, no Paraná, Vanessa Carvalho de Melo. A partir destas 
duas perspectivas oriundas de mulheres que professam a mesma doutrina religiosa, 
concluiu-se diferentes interpretações da bíblia e a existência de impactos diferentes 
na comunidade religiosa que frequentam. O fato de as mulheres evangélicas 
começarem a ocupar cargos de liderança dentro de seus espaços religiosos, 
caracterizou um passo significativo no lento processo de luta pela igualdade entre elas 
e os homens evangélicos, todavia, o caso de ter uma mulher na liderança, não 
necessariamente resultará em posicionamentos contra o machismo, a opressão e 
submissão da mulher. 

 

Palavras-chave: Gênero. Religião. Liderança. Discursos. 

 



 

ALBUQUERQUE, Melina Bazan. Evangelical Women in Leadership 
Positions: study of the contents from the Evangelical Collective for Gender 
Equality (EIG) and the Godllywood Movement. 2021. 75. Course Conclusion 
Paper (Graduation in Social Work) - Center for Applied Social Studies, State 
University of Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

The objective of this work is to understand what are the discourses and 
conceptions that evangelical women, who occupy leadership positions in their 
religious space, have about the experiences of other women within religious 
communities, more specifically, evangelical communities. I proposed to study 
these speeches from two religious movements: the Godllywood Movement, 
founded by Cristiane Cardoso, daughter of Bishop Edir Macedo, founder of the 
Universal Church of the Kingdom of God; and the Evangelical Collective for 
Gender Equality, founded by feminist theologian Valéria Vilhena, but the focus is 
on the coordinator of the collective in Paraná, Vanessa Carvalho de Melo. I will 
seek to study how Christian women who have won positions of authority in their 
religious community have dealt with the public who listen to them. What are your 
speeches and interpretations made from the bible. Due to social isolation due to 
the Covid-19 pandemic that paralyzed everyone in 2020 and still paralyzes us, I 
modified my research methodology to only search for articles that describe and 
contextualize the relationship that is established between women and the 
Protestant Christian religion; events and online courses that address the topic of 
women in different spaces; reliable communication channels, such as official 
websites and pages; video platforms, such as Youtube, to attend lectures and 
sermons given by the target audience of the research, being them, evangelical 
women who hold leadership positions in their religious space; and online 
interview, via meet, with the coordinator of Coletivo EIG, in Paraná, Vanessa 
Carvalho de Melo. From these two perspectives from women who profess the 
same religious doctrine, different interpretations of the bible are perceived and 
the existence of different impacts on the religious community they attend. The 
fact that evangelical women started to occupy leadership positions within their 
religious spaces, characterized a significant step in the slow process of struggle 
for equality between them and evangelical men, however, the case of having a 
woman in the lead, will not necessarily result in positions against machismo, 
oppression and submission of the woman. 
 
 

Key-words: Gender. Religion. Leadership. Speeches. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é compreender quais são os discursos e as 

concepções que mulheres evangélicas, que ocupam cargos de liderança em seu 

espaço religioso, possuem a respeito das vivências de outras mulheres dentro 

das comunidades religiosas, mais especificamente, comunidades evangélicas. 

Propus estudar estes discursos a partir de dois movimentos religiosos: o 

Movimento Godllywood, fundado por Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir 

Macedo, pastor e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus; e o Coletivo 

Evangélicas pela Igualdade de Gênero (EIG), fundado pela teóloga feminista 

Valéria Vilhena, especificamente a coordenadora do coletivo no Paraná, 

Vanessa Carvalho de Melo. 

O intuito da pesquisa será de analisar como estas mulheres têm usado o 

espaço conquistado a partir de anos de reivindicações e se tem usado para que 

mais direitos, sejam eles civis, sociais e políticos, continuem sendo garantidos, 

ou utilizam deste cargo para reproduzir e fortalecer discursos que oprimem e dão 

embasamento para as violações de direitos sofridos pelas mulheres evangélicas, 

dando a entender que seus sofrimentos e angústias sofridas são situações 

naturais da vida, justificando ser ‘a vontade de Deus’. 

O interesse em estudar este tema surge em parte por um interesse 

pessoal, em decorrência da minha trajetória de vida ter sido frequentar 

diariamente espaços religiosos, por influência familiar. No entanto, surgiram 

imensos questionamentos que se acentuaram ao me inserir na universidade.  

E, em relação a instituição religiosa, percebo como um local onde o 

“papel” da mulher deveria ser problematizado, ao invés de ser naturalizado como 

sendo parte da natureza humana. Comportamentos que são pré-estabelecidos 

às mulheres como características de personalidade amorosa, submissa, 

cuidadora são intrinsecamente ligadas ao gênero feminino, como se tivessem 

sido introduzidas geneticamente, pelo simples fato de terem nascido com um 

órgão feminino. 
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Mais tarde, já cursando Serviço Social na Universidade Estadual de 

Londrina, comecei a participar do projeto de pesquisa “A influência da religião na 

execução de políticas públicas no município de londrina”, coordenado pela 

Professora Doutora Claudia Neves da Silva. Este projeto se propõe a estudar as 

manifestações e as consequências da forte influência que a religião possui 

dentro da nossa sociedade brasileira e nos leva a compreender como os valores 

religiosos continuam ganhando espaço dentro das esferas políticas, sociais e 

econômicas. 

Delimitarei a elencar os três fatores mais expressivos e presentes no 

dercorrer de minha vida particular, o gênero feminino, minha vivência no meio da 

religião evangélica e o curso de Serviço Social, sendo os responsáveis por 

estabelecerem critérios que nortearam meu contato e relação com o mundo. 

Com isto, procurei estudar como as mulheres cristãs que conquistaram 

cargos de autoridade em sua comunidade religiosa têm lidado com o público que 

as ouvem. Quais são os seus discursos e interpretações feitas a partir da bíblia. 

Neste tema, procurei descobrir como, independente dos discursos adotados, 

tendem a impactar diretamente na visão das mulheres em relação aos seus 

direitos sociais, civis e políticos, em sua compreensão como mulher na 

sociedade. Como a profissão de Serviço Social é majoritariamente constituída 

por mulheres e trabalha com grande número de pessoas do sexo feminino, 

também foi motivador de interesse por este tema. 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi, majoritariamente, a 

pesquisa bibliográfica. Para tanto, foram utilizadas algumas ferramentas: busca 

de artigos científicos que descrevem a relação mulher x religião (especialmente 

a religião cristã protestante), participação em cursos online que discutiam acerca 

de mulheres em diferentes espaços e, a realização de entrevista online com 

roteiro semi-estruturado com a coordenadora do coletivo Evangélicas pela 

Igualdade de Gênero, Vanessa Carvalho de Mello.  

Além disso, utilizei de canais de comunicação confiáveis (como sites e 

páginas oficiais) e plataformas de vídeo (como o Youtube) para assistir palestras 
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e pregações realizadas pelo público-alvo da pesquisa, sendo elas: mulheres 

evangélicas que possuem cargos de liderança em seu espaço religioso. 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE), em 2010 o público evangélico somava 22,2% dos 

brasileiros, representando um aumento de 61% em 10 anos, enquanto a religião 

Católica Apostólica Romana, permanece em primeiro lugar contendo 64,6% de 

adeptos. Dentro dos 42,3 milhões de brasileiros evangélicos, o número de 

mulheres simpatizante é maior do que o número de homens, sendo 23.492.609, 

ou 55,5% de mulheres e 18.782.831 milhões, ou 44,4% de homens, somando 

uma diferença de 11,1%. O pesquisador demográfico José Eustáquio Alves 

(2020) projeta que em 2022 a porcentagem de católicos seria menor que 50%, 

e em 2032 sofreria uma queda brusca de 38,6%, enquanto os evangélicos, 

estima-se que podem atingir 39,8% da população. Alves afirma que o ativismo 

evangélico e a articulação das igrejas com a política fizeram com que o número 

de fiéis aumentasse rapidamente, incluindo o apoio massivo de líderes deste 

campo à candidatura de Jair Messias Bolsonaro, em 2018.  

Uma pesquisa realizada em 2009 pela teóloga feminista e criadora do 

Coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero (EIG), Valéria Cristina Vilhena, 

revelou que 40% das mulheres que sofrem violência doméstica se autodeclaram 

evangélicas. Vilhena aponta que a violência é muita das vezes abafada e não 

enfrentada pelos pastores da igreja e não incentiva as mulheres a denunciarem 

seus abusadores, apenas ‘aceitar humildemente e ser submissa como ordena a 

palavra de Deus’. 

Neste trabalho apresentaremos dois movimentos que surgiram no interior 

do universo evangélico, porém, com propostas distintas. O primeiro é o 

Movimento Godlyywood, criado pela pastora Cristiane Cardoso, filha do pastor 

Edir Macedo; e o segundo é o Movimento ou Coletivo EIG -Evangélicas pela 

Igualdade de Gênero, criado pela teóloga feminista Valéria Vilhena e coordenado 

pela teóloga Vanessa Carvalho, no estado do Paraná. 

Diversos outros grupos religiosos têm sido formados com este intuito de 

proteger e não atacar as mulheres, a partir de uma visão crítica, como por 
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exemplo: Mulheres Unidas Contra Bolsonaro; Fórum de Mulheres Cristãs de 

Pernambuco; Rede de Mulheres Negras Evangélicas; Vozes Maria; Coletivo de 

Mulheres das Organizações Religiosas do Distrito Federal; Cristãos contra o 

Fascismo; Fórum de Mulheres Negras do PT. Entretanto, optei pelo coletivo EIG 

porque participei de encontros e conferências organizados por este coletivo e 

também pude conhecer a coordenadora do Paraná, Vanessa Carvalho de Melo, 

possibilitando que eu estudasse melhor este coletivo do que outros. 

A autora Fernanda Miranda (2009) discorre sobre como a trajetória da 

mulher foi fundamentada numa submissão ao homem e ao aprisionamento na 

esfera privada, no que se refere a uma forte influência por parte da religião cristã, 

tendo em vista que os relatos sobre Eva reforçaram negativamente suas atitudes 

e a condenaram por ser a primeira mulher responsável pela entrada do pecado 

no mundo. O papel da mulher na esfera privada se manifestou devido ser dela a 

responsabilidade de manter a casa e a família, auxiliando seu marido e educando 

seus filhos na palavra de Deus, pois isto a tornaria uma mulher sábia, conforme 

os preceitos cristãos. 

Contudo, com a aproximação das esferas pública e privada, fez com que 

a instituição religiosa se tornasse o espaço em que a mulher conquistasse 

significativo acesso e responsabilidade. No século XX, principalmente no pós-

guerra, o mercado de trabalho, por necessidade, seguiu na mesma lógica, 

tornando-se uma possibilidade para a inserção de mulheres, em virtude das 

mortes de seus companheiros/filhos e tornou-se uma necessidade a mulher 

tomar para si o papel de provedora da casa, garantindo sua sobrevivência e a 

de seus filhos. 

Woodhead (2002) analisa que o Cristianismo Carismático, apesar de 

explicitar e definir os elementos patriarcais da sociedade, como lideranças 

masculinas e uma divindade masculina, propõe também mudanças e 

transformações no meio religioso. Este posicionamento traz esperança para as 

mulheres, porque podem ser agentes de modificações, tendo voz e sendo ouvida 

e possibilitando o questionamento do machismo existente no campo religioso e 

familiar. Outro ponto que vem sendo desmontado é a diferenciação entre público 
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e privado, ou seja, esferas do masculino e feminino, considerando que estas 

duas esferas começam a ficar indiferenciadas, com a questão do ‘mundo’ público 

adentrando o espaço privado, e vice-versa. 

Conforme Miranda (2009), a tradição judaica cristã moldou uma imagem 

negativa que se tem da mulher, pois a apresenta como um ser inferior e 

submisso, a partir de textos bíblicos que foram construídos com base na cultura 

patriarcal da época, afastando a mulher da vida pública. O velho testamento 

apresenta uma maldição para a mulher que diz ‘’que seu desejo seja apenas 

para teu marido e ele te dominará’’. Neste trecho, é possível compreender a 

análise feita por Gebara (2006), quando diz que o ponto de partida em comum 

da dominação de gênero e da teologia patriarcal é o corpo e a sexualidade da 

mulher. 

Ainda de acordo com a autora, os ensinamentos da igreja contribuem para 

a recordação e afirmação dos papéis pré-estabelecidos para as mulheres, como 

os de esposas/mães e que, embora a Igreja Católica enalteça a figura feminina, 

na prática as mulheres continuam em posições inferiores as dos homens. 

Entretanto, a teologia feminista vem com o propósito de ir contra esta lógica 

patriarcal, realizando novas releituras e reinterpretando os textos bíblicos, no 

intuito de desnaturalizar a história e a institucionalização construída no seio da 

igreja a respeito das mulheres na sociedade e na religião. 

Com a finalidade de justificar e reforçar a importância da presente 

pesquisa, inicialmente gostaria de destacar duas mulheres que professam a 

religião evangélica, mas que interpretam de forma diferente a bíblia. A primeira 

é Cristiane Cardoso (filha mais velha do bispo Edir Macedo, da IURD), fundadora 

do projeto Godllywood, que, resumidamente, tem por objetivo contribuir para a 

formação de caráter de mulheres que têm sido ‘influenciadas’ por modelos 

Hollywoodianos, considerados avessos à vontade de Deus. O projeto se propõe 

a ensinar como serem mulheres exemplares, desenvolvendo diversos desafios 

às participantes, que devem ser cumpridos todos os dias, como ‘Faça uma faxina 

na sua casa’ ou ‘Arrume seu armário’ (GODLLYWOOD, 2019). 
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A segunda mulher que gostaria de destacar é Vanessa Carvalho, teóloga 

feminista e coordenadora do Movimento Evangélicas pela Igualdade de Gênero 

no Paraná. Este movimento tem por objetivo reler e dar novas interpretações aos 

textos bíblicos que, historicamente foram lidos a partir de visões masculinas que 

colocam a mulher em posições inferiores no antigo e novo testamento. Este 

movimento foi fundado pela teóloga feminista Valéria Vilhena com a finalidade 

de mostrar a importância que a mulher tem nos contos bíblicos, restabelecendo 

seu lugar de igualdade a partir de interpretações feitas por mulheres, tendo em 

vista que acreditam que elas possuem o direito de continuar professando sua fé 

sem que sejam comprometidos seus direitos e sem sofrerem violência pelo fato 

de serem mulheres. 

 No primeiro capítulo apresento a definição de gênero, contextualizando o 

percurso histórico do surgimento deste conceito, utilizando como referência a 

pesquisa realizada pela professora Miriam Grossi (1998) e a análise da 

professora brasileira Lélia Gonzales, que traz apontamentos a respeito das 

vivencias de mulheres não-brancas na América Latina; trago a definição de 

patriarcado, dada pela autora Heleieth Saffioti (2004); e de religião, a partir da 

pesquisadora Silva (2008)  

 No segundo capítulo será abordado primeiramente as definições de 

pentecostalismo e neopentecostalismo, a partir do autor Ricardo Mariano, 

objetivando compreender melhor o Movimento Godllywood, nascido da Igreja 

universal do Reino de Deus (IURD) e o Coletivo EIG que surge de fiéis 

pentecostais. Apresentarei o surgimento do Movimento Godllywood e do 

Coletivo EIG, seus objetivos, participações e atuações políticas que cada um 

contém. Apontarei sobre a trajetória das líderes delimitadas para a realização 

deste trabalho, Vanessa Carvalho e Cristiane Cardoso; breves aproximações 

com o conceito de movimentos sociais, estabelecido pela autora Maria da Glória 

Gohn. 

 No terceiro capítulo apresento o resultado do percurso metodológico 

utilizado na pesquisa, começando pelo levantamento de postagens direcionadas 

ao público de mulheres evangélicas, publicadas nas mídias sociais dos grupos 



18 
 
Godllywood e EIG. A seguir, foi possível realizar uma entrevista online com a 

coordenadora da EIG no Estado do Paraná, Vanessa Carvalho de Melo, 

utilizando como norteador da conversa um roteiro semi-estruturado. A partir 

desta coleta de dados, sucederam-se breves aproximações com a técnica 

metodológica denominada análise de conteúdo, para entender os conteúdos 

repassados tanto pelo coletivo EIG quanto pelo movimento Godllywood. 

 Por último, as considerações finais, em que são colocadas as duas 

perspectivas oriundas de mulheres que professam a mesma doutrina religiosa, 

no qual se percebe diferentes interpretações da bíblia e a existência de impactos 

diferentes na comunidade religiosa que frequentam. O fato de as mulheres 

evangélicas começarem a ocupar cargos de liderança dentro de seus espaços 

religiosos, caracterizou um passo significativo no lento processo de luta pela 

igualdade entre elas e os homens evangélicos. Todavia, a partir de discursos 

ministrados por estas mulheres, entende-se que, o caso de ter uma mulher na 

liderança não necessariamente resultará em posicionamentos contra o 

machismo, a opressão e submissão da mulher 

 

1. BREVES APONTAMENTOS SOBRE O CONCEITO DE GÊNERO E 

PATRIARCADO 

 

Para definir o conceito de gênero, utilizarei da pesquisa realizada pela 

professora Miriam Grossi (1998), que ministra a disciplina de Antropologia da 

Mulher e das Relações de Gênero no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social e a de Relações de Gênero no curso de Ciências Sociais na 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Contextualizando o nascimento da problemática de gênero, Grossi (1998) 

percorre a história desde as primeiras lutas libertárias ocorridas nos anos de 

1968, com os movimentos sociais que lutavam em resistência à ditadura militar 

ocorrida no Brasil e as guerras no Vietnã e Estados Unidos. Tal problemática 

surgiu devido às mulheres que estavam inseridas nestes movimentos sociais 

perceberem que a liderança política, caracterizada por falar em público e em 

delegar ordens para o grupo, majoritariamente era comandada pelos homens, 
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ainda que lutaram lado a lado com eles pelos mesmos objetivos, como pela 

democracia e justiça social. 

A partir disso, diversos estudos envolvendo a questão de gênero 

começaram a surgir nas Universidades, por serem fortemente influenciada pelas 

lutas sociais. Os primeiros surgiram nos anos de 1970/80 e se denominaram 

“Estudos sobre a Condição Feminina”, no qual levantavam a hipótese de que os 

problemas das mulheres deveriam ser pensados apenas pelas mulheres. Ou 

seja, se pensava ser eficiente se reunirem sem homens, devido terem sido 

silenciadas por anos pelos mesmos, seguindo a lógica patriarcal no qual o chefe 

da família é o responsável pela tomada de decisões.  

O livro de Engels, A origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado, influenciou fortemente esta corrente, devido a defesa de que a mulher 

foi a primeira propriedade privada do homem, modificando consequentemente 

as relações sociais e a passagem do matriarcado (mulher enquanto chefe de 

família) para o patriarcado. Estes estudos identificaram uma dupla opressão 

sofridas pelas mulheres, sendo elas de classe e de sexo, ou seja, ainda que 

mulheres trabalhadoras sofressem mais do que mulheres burguesas, por conta 

de uma condição de vida precária, ainda assim compartilhavam da mesma 

opressão patriarcal (GROSSI, 1998). 

Entretanto, a partir de 1980, o termo ‘condição feminina’ deixa de ser 

usado, abrindo espaço para os “Estudos Sobre as Mulheres”, em razão de 

compreenderem que as mulheres existem a partir de diversas diferenças de 

raça, etárias, culturais e não apenas de classe, por isso a ineficiência de se 

reduzir apenas a uma única condição feminina existente. Surgiu a necessidade 

de estudar os diferentes tipos de opressões vivenciadas a partir de sua raça, de 

sua região e de sua idade, pois são fatores que irão determinar os graus e os 

tipos de violências sofridas por estas mulheres. Nsta corrente permanece a ideia 

em comum de que estas mulheres estão unidas devido ao seu sexo biológico.  

No entanto, começam a surgir problematizações a respeito desta 

determinação biológica, contestando a existência de uma determinação natural 

das ações e comportamentos realizados por homens e mulheres, resultando 
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assim nos “Estudos de Gênero”. Grossi (1998) define gênero como sendo uma 

categoria usada para entender e justificar as diferenças existentes nas relações 

entre homens e mulheres, relações estas que são social, cultural e 

historicamente determinadas a partir do sexo biológico.  

A autora entende que nenhum indivíduo está isento de viver sob regras, 

leis e relações sociais desde seu nascimento. Por isso, afirma que “Sempre que 

estamos referindo-se ao sexo, já estamos agindo de acordo com o gênero 

associado ao sexo daquele indivíduo com o qual estamos interagindo” (Grossi, 

1998, p.05). Contudo, apesar de gênero ser uma categoria utilizada para  pré-

determinar comportamentos e ações, a autora enfatiza que não é uma categoria 

imutável, pois defende que é passível de mudanças e transformações e os atos 

que fogem destes padrões esperados contribuem para a reconfiguração de 

representações do feminino e do masculino.  

A autora Jane Flax (1991), em um livro escrito coletivamente, ‘’Pós-

modernismo e relações de gênero’’, diz em seu capítulo ‘Pós-modernidade e 

Política’ que estes padrões de comportamentos foram institucionalizados a partir 

de uma ciência ocidental, disfarçadas de ‘neutra’, na era do Iluminismo, 

produzida por uma perspectiva social única de homens, brancos e 

heterossexuais. Afirma que as teorias feministas não podem se apropriar das 

teorias iluministas para compreenderem as relações sociais, visto que as duas 

teorias são antagônicas em relação uma à outra, pois enquanto as teorias 

iluministas indicam os comportamentos sociais como naturais do homem, as 

teorias feministas apontam que os comportamentos são construídos 

socialmente. 

Com isto, surge a necessidade de teorias feministas desconstruir essas 

visões dadas como ‘neutras’ e ‘irrefutáveis’, devido a ciência ocidental ser lida 

como a verdade absoluta, mas que, na realidade, foram verificadas e construídas 

apenas por homens e seus ideais iluministas. Homens estes que excluíam e 

queimavam mulheres, consideradas ‘’bruxas’’, por tentarem produzir ciência 

como eles, como na era da Inquisição, no século XIV. 
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Tendo por objetivo  aprofundar melhor na questão de gênero e raça, 

utilizarei o texto ‘Por um feminismo Afro-Latino-americano’, escrito pela 

antropóloga brasileira Lélia de Almeida Gonzalez, em 1988. Neste artigo, 

Gonzalez (1988) não desmerece a luta do movimento feminista e sua grande 

contribuição social e política. Pelo contrário, ressalta o papel essencial que o 

feminismo teve, enquanto teoria e prática, nas reivindicações e conquistas de 

direitos políticos, sociais e reprodutivos; no levantamento de debates no sentido 

de desconstruir e reconstruir questões a respeito da sexualidade das mulheres, 

juntamente com a comunidade LGBTQIA+; colaborou com análises acerca do 

sistema patriarcal; além de retratar como o caráter político esteve/está presente 

no seio familiar, ou seja, no universo privado e em como foram sendo 

desenvolvidas as violências físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais 

contra as mulheres. 

Entretanto, Gonzalez (1988) aponta contradições e insuficiências do 

próprio movimento, na medida em que 

 

apesar das suas contribuições fundamentais para a discussão da 
discriminação pela orientação sexual, não aconteceu o mesmo com 
outros tipos de discriminação, tão grave como a sofrida pela mulher: a 
de caráter racial” (GONZALEZ, 1988, p.13). 

 

De acordo com a antropóloga, o feminismo constantemente excluiu 

mulheres negras e indígenas do seio da discussão de igualdade e luta, devido 

constatar na teoria/prática um esquecimento, por parte do movimento, a respeito 

das questões raciais. Esquecimento que a autora Gonzalez, juntamente com 

outros cientistas sociais, definem como tendo embasamento em uma 

perspectiva de mundo neocolonialista e eurocêntrica. Revela que suas pautas 

estão limitadas apenas a alcançar mulheres brancas e não abre espaço para se 

discutir sobre o racismo que mulheres não-brancas sofrem cotidianamente. 

Lélia (1988) nomeia como uma dupla opressão sofrida por estas mulheres 

- gênero e raça. Com isto, mulheres negras estão mais expostas a sofrerem 

violências misóginas do que mulheres brancas, pois sua condição racial é 

primeiramente identificada pela sociedade racista na qual vivemos. Estas 

violências se manifestam através de menos salários, apesar de desenvolverem 
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uma tripla jornada de trabalho, resultando em mais um tipo de opressão: classe 

social. 

A antropóloga ressalta que estas mulheres não-brancas, ao se vincularem 

ao movimento feminista, se chocam com um racismo na qual o próprio 

movimento se fecha e não se desconstrói estas problemáticas. Contudo, ao se 

inserir no movimento negro, estas mulheres não-brancas são violentadas com o 

machismo de seus parceiros de luta, e com isto, Gonzalez (1988) justifica a 

necessidade da existência de um feminismo capaz de abarcar todas estas 

demandas, sendo raciais, de gênero ou de classe, pois aponta que o movimento 

feminista não se mostrou aberto o suficiente para articular estas diversas 

vivências.  

Não reconheceram que não existe apenas uma condição de mulher ou 

apenas um modo de se viver, principalmente quando se fala da pluralidade 

existente na sociedade brasileira na qual foi constituída. Segundo Gonzalez 

(1988), não se deve retirar a pluralidade do discurso, pois ao fazer isto, o 

discurso se torna raso e naturaliza a hierarquização branca.  

 O conceito de patriarcado foi frequentemente utilizado para se referenciar 

a dominação masculina sobre as mulheres na sociedade, entretanto, este 

conceito é composto por diversas abordagens heterogêneas e divergentes, não 

havendo um consenso entre as pesquisadoras de estudos feministas. Por isto, 

utilizarei o artigo ‘O patriarcado nos estudos feministas; um debate teórico’, 

desenvolvido por Mirela Morgante e Maria Nader (2004), já que as autoras 

propõem esclarecer este conceito a partir dos diversos argumentos e 

interpretações apresentados por diferentes autores.  

De acordo com Morgante e Nader (2014), o termo patriarcado é utilizado 

de forma ineficaz se visto na perspectiva weberiana, ou seja, em sua forma 

adjetiva (caracterizada como família patriarcal no qual o patriarca exerce poder 

sobre a esfera doméstica e econômica), pois considerando que nesta época não 

havia existência de um Estado capitalista, o termo se torna insuficiente para 

analisar as novas relações que se estabeleceram na sociedade moderna. 

Entretanto, em sua forma substantiva o termo patriarcado é caracterizado de 
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modo mais geral e amplo, como uma estrutura, uma organização, uma 

sociedade patriarcal. 

A autora Christine Delphy (1981), apresenta a divergência existente entre 

as feministas socialistas e as feministas radicais/marxistas. Enquanto as 

feministas socialistas defendem que a opressão de mulheres se deu a partir do 

capitalismo, já as feministas radicais afirmam que esta opressão se originou 

numa sociedade patriarcal, anterior ao capitalismo. 

Para Delphy (1981), o termo patriarcado em sua forma adjetiva é um 

termo clássico, muito utilizado no séc XIX, possuindo um caráter de natureza 

humana, como se o patriarcado estivesse intrínseco à sociedade e fosse 

impossível de se constituir sem ele, mesmo sem uma explicação lógica para isso, 

ou seja, ‘’a referência clássica ao patriarcado, evidencia-o como uma estrutura 

mental natural de constituição da sociedade como um todo’’ (MORGANTE, p. 05. 

2014). 

Seguindo a linha de raciocínio de Morgante, a abrangência encontrada no 

termo patriarcal é enriquecedor para se discutir as diferentes formas de 

dominação masculina e em como ela se expressa nos mais variados espaços e 

tempos, descrevendo assim: 

 

O uso de patriarcado enquanto um sistema de dominação dos homens 
sobre as mulheres permite visualizar que a dominação não está 
presente somente na esfera familiar, tampouco apenas no âmbito 
trabalhista, ou na mídia ou na política. O patriarcalismo compõe a 
dinâmica social como um todo, estando inclusive, inculcado no 
inconsciente de homens e mulheres individualmente e no coletivo 
enquanto categorias sociais (MORGANTE, p. 03. 2014) 

 

 Como dito anteriormente, analisar o termo patriarcalismo a partir da 

perspectiva weberiana não é o bastante para compreender a sociedade 

contemporânea. Assim, apresenta a crítica de Lia Zanetta Machado à utilização 

do termo patriarcado em ‘’seu sentido fixo, universal e totalizante, mas afirma 

que não advoga pela sua não utilização’’ (MORGANTE, 2014). De acordo com 

a autora, é possível pensar um patriarcado contemporâneo que corresponde às 

mudanças sociais que ocorreram na sociedade, sem utilizá-lo de modo 

essencialista, ou seja, como era dado por Weber como uma organização natural 
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da sociedade. Machado remete a definição dada por Weber em que designa 

patriarcado enquanto uma dominação social: 

 

Ela expõe a definição de patriarcalismo em Weber, no qual o conceito 
se refere à dominação exercida por um indivíduo – na maioria dos 
casos – em uma comunidade econômica ou familiar, conforme as 
normas hereditárias próprias destes agrupamentos sociais 
(MORGANTE, p. 06. 2014). 

 

 Segundo Morgante (2014), a autoridade familiar é o que dá origem ao 

patriarcado e a divisão sexual, na qual Weber intitulava como ‘normal’, 

resultando em uma teoria inflexível, simplificada e incapaz de ser utilizada para 

explicar futuras transformações ocorridas na sociedade. Com isto, a autora 

segue defendendo a ideia de que as relações sociais são totalmente mais 

complexas e dinâmicas do que a teoria familial weberiana.  

 É possível entrelaçar com a definição de patriarcado dada por Heleieth 

Saffioti (2004), pois de acordo com a socióloga marxista, este conceito pode ser 

entendido como um sistema de dominação e exploração das mulheres, sendo 

suficiente para se distanciar da teoria weberiana. Defende que o termo 

patriarcado pode ser utilizado, desde que seja bem situado historicamente, 

capaz de abranger corretamente as relações de gênero da contemporaneidade. 

Em seu livro “Gênero, Patriarcado e Violência”, a autora argumenta sobre as 

insuficiências que a teoria weberiana traz para a compreensão de patriarcado 

 
Considera-se muito simplista a alegação de a-historicidade deste 
conceito. Primeiro, porque este constructo mental pode, sim, 
apreender a historicidade do patriarcado como fenômeno social que é, 
além do fato de o conceito ser heurístico. Segundo, porque na base do 
julgamento do conceito como a-histórico reside a negação da 
historicidade do fato social. Isto equivale a afirmar que por trás desta 
crítica esconde-se a presunção de que todas as sociedades do 
passado remoto, do passado mais próximo e do momento atual 
comportaram/comportam a subordinação das mulheres aos homens. 
Quem enxerga Weber no conceito de patriarcado utilizado por 
feministas na verdade incorre, no mínimo, em dois erros: 1) não 
conhece suficientemente este autor; 2) imputa a estas 
intelectuais/militantes a ignorância total de que este regime de relações 
homem–mulher tenha tido uma gênese histórica (SAFFIOTI, 2004 
p.104) 

 

 Segundo Saffioti (2004), a hierarquização entre os sexos não é o bastante 

para caracterizar o patriarcado, pois acarreta também uma contradição de 

interesses, “isto é, a preservação do status quo consulta os interesses dos 
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homens, ao passo que transformações no sentido da igualdade social entre 

homens e mulheres respondem às aspirações femininas” (SAFFIOTI, 2004, p. 

107). Neste sentido, estes interesses não são conflituosos, mas absolutamente 

contraditórios, revelando que, mesmo que as mulheres comecem a ocupar 

cargos considerados de domínio masculino, como políticos, religiosos e 

econômicos, o patriarcado continuará permanecendo. Isto porque “a contradição 

não encontra solução neste regime” (SAFFIOTI, 2004 p.107), resultando na 

necessidade de uma completa superação das desigualdades sociais, capaz de 

transformar radicalmente este sistema, porém sem extinguir as diferenças.  

 

1.1 GÊNERO E RELIGIÃO: UMA FORTE RELAÇÃO  

 

Ao abordar a questão do patriarcado, também devemos considerar a 

relação que há com a religião, que reforça, legitima e reproduz a dominação 

masculina. A autora Paola Zordan (2005) apresenta a trajetória e a visão que se 

tinha de mulheres que demonstravam ser uma ‘ameaça’ aos valores e a moral 

na era da Inquisição, em seu artigo ‘Bruxas; figuras de poder’. O Cristianismo se 

tornou a religião responsável por moldar e propagar a imagem negativa que se 

formou em volta de mulheres que não seguiam as ordens postas a elas, visto 

que combatiam qualquer outro tipo de religião, consideradas pagãs. 

Traduzindo-as em rebeldes, depravadoras da moral, deturparam as 

relações sexuais e permitiam que seus corpos fossem hospedeiros do diabo, por 

isso, vistas como bruxas. O objetivo maior desta sociedade patriarcal, que tinha 

como espetáculo queimar e enforcar mulheres que representassem algum tipo 

de poder, era o de “severas punições para que o feminino 'selvagem' se dobre 

ao masculino 'civilizado'” (Zordan, 2005, p.03). 

Tais condenações eram justificadas com ensinamentos bíblicos, em razão 

de Eva, desobedecendo a ordem dada por Deus, ter sido a responsável por dar 

origem ao pecado no mundo. Com isto, as bruxas eram caracterizadas por tudo 

de imoral e pecaminoso que havia no mundo, merecendo assim serem 

expurgadas.   

Percebe-se que a partir de uma visão religiosa e fundamentalista, 

cometem-se irreversíveis atos de crueldade, e isto nos leva a compreender a 
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força e o poder que a religião, se praticada acriticamente, tem sobre os 

pensamentos, os comportamentos e os ideais das pessoas. Especialmente das 

mulheres, que são consideradas pela religião cristã culpadas pela entrada do 

pecado do mundo, portanto, passíveis de serem castigadas e vistas como seres 

inferiores. 

A autora Silva (2008) aponta que complexa é a tarefa de definir a religião, 

uma vez que recheada de diversas interpretações e justificações, dificulta uma 

definição única de um fator tão amplo. Entretanto, analiticamente, caracteriza-a 

como sendo um sistema constituído por ‘’crenças e práticas legitimado por 

símbolos que asseguram sua continuidade nos indivíduos e na coletividade’’ 

(2008, p. 03), no qual demanda de seus seguidores uma entrega absoluta aos 

dogmas pregados, lealdade em obedecer aos deveres religiosos, moldando e 

padronizando comportamentos, justificados no âmbito sagrado, isto é, que não 

é deste mundo terreno, mas algo sobrenatural, ultrapassando a realidade 

concreta.  

Porém, apesar de se justificar no plano sagrado, a religião traz fortes 

impactos na vida social das pessoas, ou seja, suas ações e comportamentos são 

influenciadas por dogmas e seres que não são deste mundo, influenciando 

fortemente suas relações com os outros e com os afazeres do cotidiano. Tal 

impacto se faz presente e dominante em relação às mulheres, antes mesmo do 

seu nascimento.  

A cientista social Isabel Carneiro (2020) traz apontamentos significativos 

a respeito das expectativas criadas em cima das crianças, antes mesmo do seu 

nascimento. A autora esclarece que, após a descoberta do órgão genital do 

bebê, os pais começam sua busca pelo enxoval ideal, não que eles já não 

soubessem os itens necessários para uma criança, mas agora, com a 

identificação do sexo, podem escolher se comprarão objetos rosas (se for 

menina) ou azuis (se for menino). Esta postura, diante da vida de um ser 

humano, irá diferenciar a menina do menino até o final de suas vidas, os seus 

gostos, características, sonhos e profissões serão moldados a partir da 

expectativa que é criada para seu gênero. De acordo com Carneiro (2020, p. 23 

e 24) 
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Vê-se que a definição do que é ser menina ou o que é ser menino não 
se resume a ter vagina ou ter pênis. Ser mulher ou ser homem vai muito 
além dos limites do corpo. São gestos, estética, comportamentos, 
gostos, enfim, características e definições que nada tem de naturais ou 
biológicas; são pura e simplesmente definições políticas, sociais e 
culturais (…) as diferenças sexuais/biológicas são transformadas em 
diferenças sociais e em diferenças políticas. Essas diferenças não 
apenas classificam e definem a sociedade como uma sociedade 
binária, formada por dois gêneros, masculino e feminino, como criam 
hierarquias entre os gêneros, quando tudo o que é atribuído ao gênero 
masculino possui maior valor do que o que é atribuído ao feminino ou 
quando cria uma relação de poder entre homens de mulheres, poder 
deles sobre elas.  

 

As diferentes brincadeiras definidas para meninas e meninos, no futuro se 

tornarão em profissões e salários distintos, em tratamentos diferentes, em 

privilégio para um e violações de direitos da outra. Necessário refletir a respeito 

destas distinções que são feitas “inocentemente” e as consequências de 

ensinarem homens e mulheres que, por serem diferentes biologicamente, serão 

obrigados a agirem e serem tratados diferente um do outro. E a religião reproduz 

e reforça concepções e comportamentos que devem ser seguidos por homens e 

mulheres na sociedade.  

Pensar a religião como uma manifestação cultural é enxergá-la para além 

das experiências individuais do ser humano com o mundo sobrenatural, é o que 

o autor Geertz 2001 defende em seu livro ‘Nova luz sobre a antropologia’. 

Segundo Geertz (2001, p.152 apud MIRANDA, 2009, p. 39), utilizar apenas a 

‘experiência’ como definição para as manifestações da religião na vida do 

indivíduo não é o suficiente para analisar os impactos das ações dos fiéis na 

sociedade.  

Com isto, Geertz (2001) pontua a necessidade de analisar a religião a 

partir de conceitos como ‘sentido’ juntamente com os de ‘identidade’ e o de 

‘poder’, pois os considera conceitos mais firmes e concretos para entender a 

religião na realidade, ou seja, como uma força social e não somente como 

pertencente à esfera privada/particular do indivíduo.  

Abordar religião nos leva a abordar a questão da subjetividade, já que 

dentro do ambiente religioso representa, na maioria das vezes comprometimento 

e esforço pessoal para se alcançar uma conexão com o sagrado, através de 

rituais e cerimônias realizadas em conjunto, mas individualmente também. 



28 
 
Porém, essa subjetividade não se apresenta pronta e imutável, será 

constantemente remodelada a partir das experiências com o ambiente externo. 

 A autora Silveira (2002) discute a questão da subjetividade no âmbito do 

marxismo, trazendo colaboração para a construção deste trabalho. Silveira 

(2002) parte do pressuposto de que a subjetividade não é dada, mas construída 

socialmente a partir de um determinado contexto histórico e cultural, condizendo 

com a concepção marxista de que a individualidade e personalidade do homem 

se definem a partir da sociabilidade concreta no qual se encontra: 

Trata-se, portanto, de pensar os processos subjetivos a partir dos 
registros de interioridade presentes em cada sujeito, tensionados e 
interpelados através das expressões concretas da sociabilidade 
hegemônica. Assim, a subjetividade não é imanente ao indivíduo, mas 
vai se constituir a partir do intercruzamento dessas dimensões, de 
dentro e fora do indivíduo, não existindo, portanto, a separação entre o 
plano individual e o coletivo, entre os registros de indivíduo e sociedade 
(SILVEIRA, 2002, p. 104). 

 

 Segundo Silveira (2002), Karl Marx elabora a relação entre trabalho e 

subjetividade em razão de que no processo produtivo não ocorre apenas a 

produção de mercadorias, mas a produção do próprio homem, igualando-o a 

uma mercadoria. Ou seja, ocorre uma situação de extrema submissão do 

trabalhador ao trabalho, ao ponto do indivíduo se desapropriar dele mesmo. 

Para compreender melhor como a esfera social impacta na construção da 

subjetividade do indivíduo, farei primeiras aproximações ao conceito de habitus 

construído pelo sociólogo Pierre Bourdieu e o artigo ‘’O sequestro da 

Subjetividade’’1 desenvolvidos por Faria e Maneghetti (2001). 

A partir do artigo ‘A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 

contemporânea’, escrito pela autora Maria da Graça Jacintho Setton (2002), 

trarei contribuições para a pesquisa no sentido de compreender que o habitus, 

definido por Bourdieu como um conceito capaz de abarcar as relações entre o 

universo subjetivo do sujeito e o universo exterior a ele. O habitus é entendido 

como um sistema de esquemas individuais, mas que são construídos, 

 
1 Apesar deste artigo ter sido construído para analisar as relações de trabalho de empregadores 

no Japão e em como ocorre este sequestro da subjetividade cometido pelas organizações que 
adotam o modo toyotista de produção, recorrerei aos conceitos dados pelos autores para 
complementar a pesquisa, como: subjetividade, consciência, subjetividade fragmentada e poder 
condicionado. 
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modificados e atualizados constante e socialmente. Ou seja, o individual e 

particular dos sujeitos são coletivamente regidos pelo social no qual estão 

inseridos, a subjetividade de cada um é socializada. 

A autora Setton (2002) esclarece que este conceito ‘‘deve ser visto como 

um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que é 

experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de um 

campo o estimulam’’ (SETTON, 2002, p. 63), com isto assume que há uma 

correlação dialética entre o indivíduo e a sociedade. De acordo com Bourdieu, 

os almejos, desejos, as práticas e pensamentos individuais não são resultado de 

planejamentos internos, mas consequência da conjuntura predeterminante no 

qual o indivíduo se encontra. 

Entretanto, pontua que o conceito de habitus não deve ser interpretado 

como ‘destino’ ou como algo inquestionável e robotizado, mas que se tornam 

práticas inconscientes quando não levadas a reflexão e internalizadas como 

naturais pelos sujeitos. Assim, são estruturas capazes de serem alteradas, ao 

contrário do que afirma o sociólogo Durkheim, ao dizer que as estruturas são 

rígidas e não possuem a possibilidade de rompê-las (SETTON, 2002).  

Penso ser necessário analisar esses conceitos, partindo do pressuposto 

de que as Igrejas possuem papel fundamental em ditar regras e condutas de 

comportamentos, construir imaginários coletivos, integrar convivência grupal e 

contribuir com a ideologia dominante do capital. Por isso, seguindo esta lógica, 

encontro semelhanças nas características definidas pelos autores Faria e 

Maneghetti (2001), a respeito de empresas e organizações com as 

características de Igrejas evangélicas e católicas.  

Os autores entendem que a subjetividade do indivíduo não se constrói 

apenas por sua consciência, percebida como a compreensão do todo através da 

união entre lógica racional e esfera emocional, mas também estabelecida a partir 

do convívio social, em que se apresenta e se manifesta o corpo, as emoções e 

os vínculos. Defendida como sendo uma: 

Forma de construção da concepção ou percepção do real, que integra 
o domínio das atividades psíquicas, emocionais e afetivas do sujeito 
individual ou coletivo e que formam a base da tradução racional 
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idealizada dos valores, interpretações, atitudes e ações (FARIA E 
MANEGHETTI, 2001, p.02). 

 

 Discorrem que o indivíduo enquanto ser social não pode ser analisado 

fora do contexto ambiental, ou seja, fora do meio em que vive, dos vínculos que 

estabelece, da ideologia que segue, pois a partir destes elementos é possível 

compreender o imaginário coletivo estabelecido na sociedade da qual ele 

pertence. Este imaginário coletivo contribui para uma submissão passiva dos 

indivíduos a uma sociedade que estabelece compreensões prontas da realidade, 

dadas como ‘originais’ e ‘naturais’, não abrindo espaço para questionamentos.  

O indivíduo, ao desejar pertencer e ser membro legítimo do meio social, 

surge a aceitabilidade, visto que para realizar suas conquistas pessoais, é 

necessário que se curve diante das expectativas do grupo e crie padrões de 

conduta (FARIA E MANEGHETTI, 2001). 

 A partir desta necessidade de pertencimento a algo maior, deixando sua 

subjetividade ser alterada pelo coletivo, o indivíduo se encontra em uma relação 

onde a submissão e a dominação estão presentes quase de modo imperceptível, 

não exerce força visível aos olhos para conquistar a dominação sobre o outro. 

Nisto, entramos no conceito de ‘Poder Condicionado’, manifestado através de 

uma mudança de convicção/crença e por ser um poder imposto sutilmente, 

facilita as relações sociais sendo consideravelmente aceitáveis pela sociedade. 

Os autores enfatizam que este poder condicionado também: 

É subjetivo, pois nem os que o exercem e nem os que se sujeitam estão 
necessariamente cientes de seu exercício, podendo se dar de forma 
explícita (pela persuasão e pela educação) ou implícita (pela cultura), 
ainda que o explícito possa ser transmudado gradualmente em 
implícito, de forma a torná-lo cada vez mais aceitável (FARIA E 
MENEGHETTI, 2001, p.4). 

 

Trazendo esta afirmação para o campo das instituições religiosas, é 

possível perceber que os líderes religiosos ocupam um cargo fundamental ao 

exercer o poder, pois através da persuasão e da educação, transmitida por seus 

discursos e pregações, contribuem diretamente para a criação de um imaginário 

coletivo e de uma cultura, tendo consciência disto ou não. Assim como quem 

escuta e segue as ideias propagadas.  
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 Tudo o que é disseminado a partir de um púlpito, ou através de 

transmissões online e postagens nas redes sociais, têm capacidade de impactar 

diretamente na construção da subjetividade dos indivíduos que as ouvem e leem. 

Os discursos manifestados carregam um peso a mais quando vindos de alguma 

liderança, seja ela política ou religiosa, pois dependendo do embasamento 

utilizado, podem engrossar práticas e ataques de ódio, preconceitos, violências 

físicas, psicológicas e morais. Entretanto, a narrativa de um líder também pode 

acarretar a práticas opostas às listadas, contribuindo para uma construção do 

coletivo mais atento a combater discursos de ódio contra minorias, como aos 

negros, aos LGBTQIA+, aos indígenas, as Pessoas com Deficiencia, enfim2. 

Os discursos vão guiar as práticas, aquilo que é dito por uma pessoa 

pública vista e ouvida por diversas pessoas, possibilitando tanto uma reflexão e 

desconstrução de ideias e práticas antes dadas como ‘normais’ e ‘naturais’, ou 

também, para a perpetuação das mesmas. Contudo, os discursos dos líderes só 

serão captados se uma parcela das pessoas que as ouvem, concordarem e 

‘comprarem’ as ideias e compartilhá-las com seu círculo de convivência, pois ao 

fazer isto contribuirá para a assimilação dos outros fiéis à mensagem 

manifestada pelo líder.  

A coordenadora do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, 

Vanessa Carvalho de Melo (2021), aponta a importância da teologia que tem 

sido construída a partir da perspectiva de mulheres na qual utilizam a teologia 

da suspeita enquanto metodologia para se compreender as escrituras tidas 

como sagradas, inquestionáveis e passiva de desconfianças, com isto as 

teólogas feministas se propõem a construir novas interpretações, pois partem do 

pressuposto que tais escrituras foram escritas por outros homens, fundada por 

suas concepções e sentidos. Isto vem ocorrendo com novas releituras teológicas 

no universo cristão, em que teólogos estudam a bíblia a partir de seus contextos 

sociais, geográficos, políticos e culturais, possuindo o entendimento de que não 

se pode aplicar os ensinamentos bíblicos sem antes contextualizá-la na 

 
2 Compreendendo que ainda não é uma realidade massiva no meio católico e evangélico, mas 
não deixando de considerar diversos movimentos políticos que têm se levantado neste meio, 
com o intuito de proteger e não atacar estas minorias.  
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sociedade contemporânea, considerando que as pessoas mudam, os tempos 

mudam, surgem novas necessidades e novos modos de se viver.  

 

1.2 CULPABILIZAÇÃO DA MULHER A PARTIR DO PÚLPITO 
 

Em um vídeo publicado na plataforma digital YouTube, com o título ‘Esta 

é a reclamação nº1 das mulheres (ignore por sua conta e risco)3, o pastor Renato 

Cardoso, juntamente com sua esposa Cristiane Cardoso, analisam um pedido 

de ajuda de uma determinada mulher que os enviou um e-mail relatando sobre 

problemas em seu relacionamento conjugal, em que ela não se sentia amada 

por seu esposo e alegava que não conhecia muito bem seu marido. A mulher 

relata que se casou nova, aos dezenove anos e, que orou por um período de 

cinco meses antes de iniciar um namoro com o rapaz, até que namoraram por 

um ano e meio, depois se casaram e estão juntos há oito anos. 

O pastor já de início constrói um discurso responsabilizando a mulher por 

ter o dever de saber com quem estava se casando e que um ano e meio já é 

tempo suficiente para se ter ideia de quem é a pessoa. Ele ressalta que é 

necessário ter cuidado com a história que você conta, em situações na qual você 

‘’se coloca como vítima’’. Ele diz o seguinte 

 
quando você começa a contar uma história onde você é a vítima, você 
se acha e se faz impotente, você diz ‘olha eu fui colocado nessa 
situação, não tenho culpa, fizeram isso comigo’ você então entrega o 
seu poder para sua história e se exime de responsabilidade (…) eu não 
vou dar poder ao meu problema, não vou me vitimizar, estou mais 
preocupado em saber o que eu posso fazer do que apontar culpados 
para o meu problema. (informação verbal)4 

 
O pastor continua dizendo ‘’será que ele nunca demonstrou que gosta de 

você de verdade, será que é verdade isso? será que você está sendo real e 

verdadeira nessa palavra?’’. No relato, a mulher aponta ‘‘Ele é de Deus, 

trabalhador, tem caráter" e o pastor retruca ‘‘maravilha, quantas mulheres 

gostariam de se casar com um homem assim?’’, mas a mulher continua 

descrevendo que não sabe se seu marido a ama realmente e que convive com 

 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VHLjCrFGn7k  
4 Declaração dada pelo pastor Renato Cardoso, no vídeo ‘Esta é a reclamação nº1 das mulheres 
(ignore por sua conta e risco)’ publicado na plataforma Youtube em setembro de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=VHLjCrFGn7k
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isso há oito anos. Porém, a mulher é mais uma vez repudiada pelo pastor, pois 

ele diz ‘‘se tem essa dúvida desde o início do relacionamento, então por que se 

casou?’’  

Na descrição, a mulher aponta que ‘‘antes de me conhecer ele se portava 

totalmente diferente’’ e o pastor responde ‘’claro, ele estava te conquistando, ele 

se portava da melhor forma, ele colocava esforço porque o foco dele era te 

conquistar, casou, ele mudou o foco para o trabalho’’. Neste ponto, o pastor faz 

algumas relações deste caso com o casamento dele, dizendo que também 

passou por uma situação semelhante, pois, segundo ele, sua esposa aumentava 

o problema e criava uma situação maior do que ela era. Renato diz que a mulher 

está errando em 

 
maximizar um probleminha e ele em minimizar este problema, é um 
problema? É, a mulher é diferente do homem, e se você, marido, não 
entender isso, se você quiser tratar sua mulher como se ela fosse outro 
homem você vai ter problemas, você vai matar essa mulher que tá aí 
do seu lado, você vai acabar com o teu casamento. Deus a fez diferente 
e ela tem necessidades diferentes das suas e há necessidades que só 

você pode suprir. (informação verbal)5 
 

Em seguida, a palavra é passada para a pastora Cristiane Cardoso que 

diz se identificar muito com esta mulher e com o seu relato, pois passou por 

situações similares a esta. Entretanto, ela não culpabiliza o marido pela situação 

vulnerável na qual a mulher se encontra, ela atribui a culpa ao ‘diabo’, o coloca 

como responsável por ela estar se sentido desta forma e pontua que ele ‘sopra’ 

no ouvido dela, fazendo-a invejar outros casais que demonstram mais 

romantismo e afeto. Contudo, ela aponta que estes problemas no 

relacionamento foram resolvidos a partir do momento em que solucionou seus 

problemas internos. Cristiane relata que 

 
Ao acreditar nos pensamentos que o diabo soprava, eu realmente 
maximizava isso (…) eu mergulhei na minha dor do casamento (…) eu 
só resolvi o meu problema quando eu descobri que eu tinha um 
problema (…) que eu tenho certeza que é o problema dessa esposa 
aqui. Você tem um problema, você não é tão forte quanto você acha 
que é; ela ainda está pensando ‘’se eu tivesse ficado naquele namoro 
lá, será que eu me casei bem? será que eu não me precipitei’’, ela 

 
5 Declaração dada pelo pastor Renato Cardoso, no vídeo ‘Esta é a reclamação nº1 das mulheres 
(ignore por sua conta e risco)’ publicado na plataforma Youtube em setembro de 2020. 
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chegou nessa conclusão tudo baseado em argumentos diabólicos e ela 

aceitou. (informação verbal)6 
 

A pastora continua dizendo que tudo se resolveu quando ela aceitou o 

problema, na verdade, era ela mesma e não devia esperar toda essa atenção e 

valor do marido, mas esperar atenção e valorização de Deus. Cristiane reforça 

dizendo que ela, ao mudar sua postura, contribuiu diretamente para a mudança 

de seu marido e que a partir daí o abençoaria. A seguir, a palavra retorna ao 

pastor Renato e ele complementa, dizendo ‘’sabe por que seu marido está 

constantemente bravo e irritado? porque ele sabe que a qualquer momento vai 

sair uma reclamação da sua boca’’. Com isto, aponta que ‘’se seu marido não se 

sente bem perto de você é porque a atenção não deve ser cobrada, mas deve 

ser atraída, seu marido deve se sentir atraído por você e não forçado a estar do 

seu lado’’. 

Essa análise, tanto do pastor Renato, quanto de sua esposa Cristiane, 

corrobora significativamente para uma massiva culpabilização da mulher, em 

todos os aspectos. A responsabilidade do marido não é reforçada tanto quanto 

é para a esposa, a ela é atribuída toda a culpa e é dela que deve sair a solução 

dos desentendimentos no casamento.  

O vídeo desta pregação contém 61.082 visualizações, 6,5 milhões de 

curtidas positivas (likes) e apenas 43 curtidas negativas (deslikes). Não é 

possível saber quantas pessoas se encontravam presentes no dia deste culto, 

entretanto ele foi realizado no Templo de Salomão, sede mundial da Igreja 

Universal do Reino de Deus, situado na cidade de São Paulo, liderado pelo 

pastor Edir Macedo, atualmente dono também da emissora de televisão, Record. 

O alcance e a influência que estes líderes religiosos possuem é 

inimaginável, o tanto de casais e, principalmente, mulheres que os ouvem e os 

admiram é preocupante, devido o seu impacto ter poder de tomar proporções 

que saem dos limites e não se limitam apenas às questões comuns entre casais. 

Os comentários postados corroboram o discurso de Renato e Cristiane  

Aconteceu a mesma coisa,quando meu marido q sexo me trata 

com carinho depois ele muda’’; ‘‘Mulher é difícil demais. Parabéns pra 

quem consegue entender. Nem sei se isso da carta é vdd,ou uma 

 
6 Declaração dada pela Cristiane Cardoso, no vídeo ‘Esta é a reclamação nº1 das mulheres 
(ignore por sua conta e risco)’, publicado na plataforma Youtube em setembro de 2020. 
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desculpa do subconsciente pra trair e se justificar na consciência. O 

mundo que eu vejo é completamente diferente. Geração antiga não 

pegou ainda. O que as mulheres estão fazendo até o diabo fica de 

cabelo em pé, então nenhum homem é capaz mesmo de suprir a 

mulher. Sábia frase dessa moça, quando ela tinha o que falar ela teve 

atenção. A vida é assim, seja auto suficiente em Deus’’; ‘’Eu também 

era assim, tive dois casamentos fracassados, hj faço a terapia do amor, 

estou melhorando cada dia mais’’; ‘’Sempre que o Senhor estiver em 

segundo plano na vida de qq pessoa o casamento sofrerá as 

consequências…’’.; ‘‘Oh jesus Cristo conserve esse casal,unja-os mais 

e mais com tua unção pra nos ensinar.’’; ‘’Eu passo por quase TD isso, 

só a três anos, e já não tô aguentando mais, imagina a 8 anos. Meu 

marido chega do serviço as 19:30, e troca de roupa fik no sofá até a 

meia noite, ali ele até cochila, levanta toma banho e vai dormir, nunca 

fala comigo, eu qd vou tomar banho, eu choro pra Deus. Mas já tô 

cansando e jogando a toalha.’’; ‘’Amém, fazendo minha parte e 

esperando em Deus por Justiça.’’ ‘’Tudo verdade , mas sempre tá tudo 

ruim ai fica difícil ,espero a 15 anos meu marido muda em alguns 

aspetos mas nada ‘’; Nossa! Como essa palavra mexeu comigo, é 

exatamente assim que me sinto.’; Amém, vou me esforçar pra fazer 

isso, e vou vê oq vai dá Meu Deus me ajude a mudar como a Cris 

mudou; Eu mudei muito e obedeci os seus conselhos e a cada dia peço 

q Deus me de sabedoria pra cuidar do meu casamento; Esta história é 

igualzinha a minha não consigo me acostumar com essa situação já 

com 28 anos de convivência já não sei se eu gosto dele e vice-versa e 

não consigo me separar; ‘’Esse é exatamente o retrato do meu 

casamento e por isso está acabando em 2 anos de casados’’ ‘’Eu tou 

passando por isso também com o meu marido’’; ‘’Bom dia conselheiros 

do amor, esses conselhos era o que eu estava precisando ouvir dos 

senhores, pq eu tenho passado por problemas semelhantes a dessa 

esposa. Muito grata por falar o que eu estava muito ouvir, passar a 

fazer a vontade de Deus, amém de todo o meu coração. Obrigada’’  

(Comentários retirados do vídeos “Esta é a reclamação nº1 das 

mulheres”, Setembro, 2020) 

 

 

Estes discursos podem afetar diretamente situações de abusos e 

violências contra as mulheres. A cientista social Isabel Carneiro (2020), alega 

https://www.youtube.com/watch?v=VHLjCrFGn7k&t=1170s
https://www.youtube.com/watch?v=VHLjCrFGn7k&t=1170s
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que, independente do espaço no qual a mulher se encontra, ela não está imune 

de sofrer algum tipo de violência 

As mulheres, devido à hierarquia entre os gêneros, estão em posição 
de vulnerabilidade na sociedade, podendo sofrer violência em qualquer 
lugar, na rua, no trabalho, na igreja, no hospital ou em casa, com a 
família. As violências de gênero cometidas contra as mulheres podem 
ser consideradas em três contextos: doméstico, familiar ou relação 
íntima de afeto. (CARNEIRO, p. 27, 2020) 

Dizer que ‘ela escolher estar onde está’’ ou que ‘’o problema será 

resolvido a partir do momento em que ela mudar’’, não são alegações seguras 

de se dizer a mulher, pois, ao sofrer algum tipo de violência poderá assimilar 

estes acontecimentos como sendo motivadas por atitudes/posturas dela mesma, 

indo ao encontro da análise realizada por Carneiro (2020, p.30): 

 

O maior desafio era romper com a cultura do silêncio. Até 

recentemente a sabedoria popular dizia que “não se deve meter a 

colher em briga de marido e mulher”. A sociedade ainda condenava as 

mulheres que decidiam se divorciar e responsabilizavam, muitas 

vezes, as vítimas pela própria violência que sofreram. Muitas mulheres 

também guardavam a sete chaves os episódios de violência sofridos, 

por medo de que o pai dos seus filhos fosse preso ou que as mandasse 

para fora de casa sem que elas tivessem renda própria para se manter. 

Esse desafio ainda persiste, embora, graças à trajetória de visibilidade 

do tema e as campanhas de conscientização, as mulheres estejam 

rompendo cada vez mais com o silêncio.  

 

 Carneiro (2020) continua dizendo que, se antes as questões entre os 

casais se tratavam de assuntos particulares, hoje o Estado é responsável por 

criar políticas públicas e uma rede atendimento especializado a proteger e a 

prevenir qualquer tipo de violência contra as mulheres e responsabilizar 

devidamente seus agressores. O Estado é obrigado a não se omitir diante deste 

fenômeno, mas deve agir para combatê-lo. Devido a essa transferência de 

responsabilidade do privado para o público, aos poucos, a população começa a 

entender que este não é um problema somente das mulheres, mas de toda a 

sociedade 

Muitas vezes, as mulheres se calam porque são estimuladas a se 

calarem, a não denunciarem os abusos e a não se protegerem, sendo que 

escutam estes conselhos de pessoas que elas confiam e as influenciam. Por isso 



37 
 
é fundamental incentivar ações e estratégias que não corroboram com esse tipo 

de argumentação que prejudica as mulheres, mas que tragam uma nova 

percepção, as encorajam e proporcione suporte para saírem destes ciclos de 

violências.  

1.3 LIDERANÇAS FEMININAS EVANGÉLICAS E NOVAS 

INTERPRETAÇÕES BÍBLICAS  

 

Apresentarei algumas das releituras desenvolvidas pelo movimento EIG - 

Evangélicas pela Igualdade de Gênero - que possuem significativos 

posicionamentos que contribuem para combater todos os tipos de violências 

físicas e psicológicas sofridas por mulheres e alimentadas pelos discursos 

machistas propagados pela maioria das Igrejas, e fortalecem a criação de um 

novo imaginário coletivo dentro destes espaços, pois encontram espaços unir 

bíblia e conhecimentos sociais e científicos para desenvolverem novas 

interpretações a respeito das mulheres. 

A primeira releitura que irei descrever, é a que possui o título de 

‘’Machismo na Igreja: ontem e hoje’’7encontrado no site oficial do Movimento EIG, 

publicado em janeiro de 2020. A doutoranda em Teologia, Karen Colares, 

começa sua discussão com provocações a respeito da cultura cristã existente no 

Brasil ser paralela a uma sociedade constatada como sexista e misógina. Com 

isto, questiona as interpretações desenvolvidas a respeito das “Escrituras”, 

afirmando que os preconceitos sexuais entre homens e mulheres foram 

historicamente subsidiados pela ‘palavra de Deus’, a Bíblia.  

Aponta as leituras feitas a partir dos Testamentos, que culpabilizam a 

mulher por ser a responsável em permitir a entrada do pecado no mundo, 

considerando-as como ‘’Evas’’. Colares (2020) manifesta a importância de se 

diferenciar a palavra ‘machismo’ e ‘feminismo’, devido a uma suposição do senso 

comum em caracterizá-los como sendo a mesma coisa e que as mulheres não 

almejam a igualdade, mas a tomada de poder, somente invertendo a ordem. 

Contudo, a teóloga pontua que o oposto de machismo não é feminismo, mas sim 

 
7 Disponível em: https://mulhereseig.wordpress.com/2020/01/28/machismo-na-igreja-ontem-e-
hoje/ 

https://mulhereseig.wordpress.com/2020/01/28/machismo-na-igreja-ontem-e-hoje/
https://mulhereseig.wordpress.com/2020/01/28/machismo-na-igreja-ontem-e-hoje/
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o ‘femismo’, definido por ser uma ideologia que prega a superioridade do gênero 

feminino sobre o masculino. O feminismo, enquanto movimento social, se 

caracteriza pela conquista de igualdade entre os sexos. A autora também 

destaca que é necessário entender que há diversas correntes de feminismo, com 

diferentes bagagens teóricas (destacamos que o intuito deste trabalho não é 

aprofundar em cada uma das vertentes). 

Colares argumenta que as Escrituras bíblicas foram escritas, marcadas e 

influenciadas por traços culturais, até mesmo as nomeadas como inspirações 

divinas, mas que tiveram papel fundamental em afirmar as concepções sexistas 

da época:  

Historicamente a trajetória de reflexão cristã acerca do ser humano foi 
marcada em muitos momentos pela predominância do sexismo e 
misoginia que estava presente na cultura mais ampla. Em muitos 
aspectos, o Cristianismo em nada se diferenciou dos preconceitos 
relativos ao sexo feminino, muito pelo contrário, tratou de reiterar uma 
série deles com argumentos de suas escrituras e assim, criou em torno 
de certas concepções a noção de que estas se tratavam na verdade, 
da vontade divina.  (COLARES, 2020.) 

 

 A autora alega que o diálogo entre Cristianismo e Feminismo podem 

resultar em significativos resultados com o objetivo de ''Resgatar a história das 

mulheres que estiveram presentes em inumeráveis narrativas bíblicas e que 

foram invisibilizadas por uma redação androcêntrica.'' E, por androcêntrica, se 

entende por ser um conceito antropológico para definir as representações 

masculinas como as únicas possíveis e suficientes para caracterizar e 

padronizar comportamentos e ações da coletividade.  

Por fim, Karen Colares (2000) enfatiza mais uma vez como é essencial 

reler e repensar a história não como ‘dada’, mas entender quais foram as 

intenções de quem e para quem as escreveu. Este diálogo ocorreu no dia 07 de 

novembro de 2019, em uma mesa redonda promovida pela parceria entre o 

Serviço Assistencial Dorcas e a Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. 

Karen Colares é doutoranda em Teologia da Práxis na Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia, Mestre em Teologia Sistemática e pesquisa a relação entre 

interpretações das Escrituras judaico-cristãs e discursos de dissimetria de 

gênero. 
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A segunda releitura que irei descrever tem por título ‘’Depois que me 

divorciei, a igreja fechou as portas para mim’’8, publicado em outubro de 2017. 

Trata-se de um relato feito pela sexóloga Claudia Carvalho, bacharel em 

Teologia pela EST de São Leopoldo, Especialista em Terapia Familiar e em 

Gênero e Sexualidade. Claudia alega que os anos, após o seu divórcio, foram 

conturbados devido às palavras que ela ouvia por parte da igreja que 

frequentava, como “Você jamais voltará a falar em público” e “Ninguém dará o 

microfone para você falar”, situações em que a faziam se sentir culpada pelo fim 

do casamento. Claudia se questionava o porquê ter sido rejeitada pela 

comunidade e impedida de continuar seu ministério pastoral, enquanto para seu 

ex-marido a situação continuava a mesma, sem punições ou afastamentos de 

cargos de liderança.  

Claudia perguntava se o motivo seria por ela ser mulher, cristã, formada 

e que falava sobre sexualidade abertamente. Mas, afirma que “Depois de três 

anos me escondendo, com vergonha, com culpa, resolvi enxugar minhas 

lágrimas, tomar impulso e trazer à memória as promessas de Deus”. Atualmente 

Cláudia Carvalho é Orientadora Sexual e aborda este tema com jovens de 

faculdade e escolas, pois acredita que seus pais não discutiram este assunto em 

casa. E rebate as falas que ouviu com a afirmação de que não são as instituições 

e os homens de gravata que irão definir e impor limites à história.  

Este relato apresenta as formas distintas de tratar um homem e uma 

mulher, após o fim de um relacionamento amoroso. Ao homem é permitido que 

ele continue sua vida normalmente, sem interferências, julgamentos ou 

afastamento de suas atividades. Porém, para a mulher é reservado 

questionamentos do porquê o término e também previsões a respeito de seu 

futuro, colocando-a em uma posição inferior já que agora possui o título de 

‘divorciada’ e não mais ‘esposa’. Claudia comenta sobre sua profissão ser vista 

com maus olhos pela comunidade de fé que frequentava, pois segundo esta 

perspctiva, as mulheres devem ser discretas, e falar sobre sexo não está dentro 

do padrão esperado para elas. Contudo, apesar de ter vivido anos se sentindo 

 
8 Disponível em: https://cebi.org.br/noticias/genero/depois-que-me-divorciei-igreja-fechou-as-
portas-para-mim/  

https://cebi.org.br/noticias/genero/depois-que-me-divorciei-igreja-fechou-as-portas-para-mim/
https://cebi.org.br/noticias/genero/depois-que-me-divorciei-igreja-fechou-as-portas-para-mim/
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culpada pela sua atividade profissional como sexóloga, Claudia diz ter se 

libertado deste ciclo que a fazia mal e continuou exercendo sua profissão, 

orientando jovens adolescentes a respeito de cuidados, proteções e informações 

necessárias que eles devem ter sobre sexualidade. 

 

2. OS MOVIMENTOS GODLLYWOOD E EIG: DESCONTRUINDO OU 

REFORÇANDO A DESIGULADADE DE GÊNERO? 

Neste capítulo abordarei primeiramente as definições de pentecostalismo 

e neopentecostalismo, a partir do autor Ricardo Mariano, objetivando 

compreender melhor o Movimento Godllywood, nascido da Igreja universal do 

Reino de Deus (IURD) e o Coletivo EIG que surge de fiéis pentecostais. 

Apresentarei o surgimento do Movimento Godllywood e do Coletivo EIG, seus 

objetivos, participações e atuações políticas que cada um contém. Apontarei 

sobre a trajetória das líderes delimitadas para a realização deste trabalho, 

Vanessa Carvalho e Cristiane Cardoso; breves aproximações com o conceito de 

movimentos sociais, estabelecido pela autora Maria da Glória Gohn. 

Existem outros grupos e movimentos que se propõem questionar de 

dentro das instituições, leis que atingem diretamente a vida das mulheres, no 

qual lutam politicamente para que haja mudanças dentro dos espaços religiosos, 

como o movimento Católicas pelo Direito de Decidir que, segundo site oficial, foi 

fundada no Dia Internacional da Mulher em 1993 e pretende argumentar sobre 

leis eclesiásticas da instituição que diz respeito ao aborto, direitos reprodutivos 

e à autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, lutando a favor da laicidade 

do Estado, pois acreditam que não devem ocorrer interferências religiosas nas 

criações e implementações de políticas públicas.  

Há também o projeto Justiça de Gênero, criado em 2014, que prioriza o 

envolvimento de jovens, homens, mulheres e lideranças religiosas na defesa e 

proteção dos direitos das mulheres e contra as violências que as cometem. 

Algum dos objetivos específicos do projeto são: Fomentar a intervenção das 

mulheres em políticas públicas relacionadas às questões de Justiça de Gênero 

e Violência contra a Mulher; Promover processos formativos em relações de 
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gênero com ênfase em Justiça de Gênero e Superação da Violência contra a 

Mulher; Promover e apoiar processos de formação das juventudes em diferentes 

questões relacionadas à Justiça e Equidade de Gênero; 

 A opção por estudar e entender o Movimento Godllywood e o Coletivo EIG 

está no fato de que presenciei pessoalmente encontros e conferências 

organizados pelo Coletivo EIG, em Londrina, e também pude conhecer a 

coordenadora do Paraná, Vanessa Carvalho de Melo, com isto, propício para 

que eu estudasse melhor este coletivo pentecostal do que outros. Já o 

Movimento Godllywood delimitei devido ao seu alcance significativo no número 

de pessoas que os acompanham e por surgir de dentro da Igreja Universal do 

Reino de Deus, uma igreja neopentecostal.  

2.1 PENTECOSTALISMO E NEOPENTECOSTALISMO: BREVES 

APROXIMAÇÕES 

 Para compreender o surgimento de grupos de mulheres no interior das 

igrejas pentecostais e neopentecostais, faz-se necessário primeiramente 

apresentar o desenvolvimento e avanço do pentecostalismo e 

neopentecostalismo no Brasil, utilizarei o artigo Expansão pentecostal no Brasil: 

o caso da Igreja Universal, de Ricardo Mariano, publicado em 2004. O 

pesquisador explica que o pentecostalismo é um fenômeno que vem ganhando 

força no Brasil, não somente pelo viés religioso, mas porque tem conquistado 

espaço dentro da mídia, da política partidária, das empresas, assistência social 

e setores financeiro, tendo em vista que ampliou seus horizontes para além de 

atender às camadas populares e se infiltrou nas classes médias altas, 

alcançando adeptos com maiores poderes aquisitivos. Conforme Mariano (p. 

121, 2004) 

Ao lado e por meio disso, o pentecostalismo vem conquistando 
crescente visibilidade pública, legitimidade e reconhecimento social e 
deitando e aprofundando raízes nos mais diversos estratos e áreas da 
sociedade brasileira  (MARIANO, p. 121, 2004). 

 

Segundo o autor Mariano (2004), o pentecostalismo clássico surge no 

Brasil, em meados dos anos 1910, com a implantação das igrejas pioneiras, 

como a Congregação Cristã, fundada por um italiano, em São Paulo capital, e a 
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Assembleia de Deus, instituída por dois suecos, em Belém do Pará, no ano de 

1911. Estes três missionários europeus se converteram nos Estados Unidos, e 

chegaram ao Brasil com o intuito de evangelizar o país com o pentecostalismo. 

As duas igrejas, tanto a Congregação Cristã, quanto a Assembleia de Deus, 

representavam grande aversão ao catolicismo, pois não aceitavam suas 

'idolatrias às imagens de maria e outros santos’, também caracterizados 

radicalmente como intolerantes a outras doutrinas religiosas (sectarismo) e 

dispensavam qualquer prática que poderiam trazer conforto material ou 

realizações de desejos carnais, ou seja, plena rejeição ao mundo (ascetismo).  

Na esfera teológica, se destacou a doutrina de origem desta religião que 

é o dom de línguas, manifestado quando há a presença do Espírito Santo, dentro 

do fiel. 

 A expansão do pentecostalismo no Brasil, se acentuou a partir dos anos 

de 1950, com a chegada de dois missionários dos Estados Unidos, trazendo a 

força do movimento próspero de cura que estava sendo anunciado pelos EUA 

durante a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, fundaram a Cruzada Nacional 

de Evangelização, em São Paulo. 

Em 1953, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado de 
São Paulo. No rastro de suas atividades de evangelização, surgiram 
Brasil Para Cristo (1955, SP), Deus é Amor (1962, SP) e Casa da 
Bênção (1964, MG) (MARIANO, p. 123, 2004).  

 

 Com isto, voltaram suas pregações à teologia da cura divina, o que trouxe 

grande visibilidade pois multidões se reuniam para serem abençoadas e 

receberem as curas sagradas. Com o objetivo de evangelizar e converter as 

pessoas ao pentecostalismo, tal vertente se voltou a ganhar espaço com 

pregações nas ruas e através das rádios locais (MARIANO, 2004). 

De acordo com Mariano (2004), o neopentecostalismo surge nos Estados 

Unidos e chega no Brasil no final da década de 1970, tendo grande parte do 

apoio de pentecostais. A principais igrejas neopentecostais, fundadas por 

pastores brasileiros, são ‘‘A Universal do Reino de Deus (1977, RJ), a 

Internacional da Graça de Deus (1980, RJ), a Comunidade Evangélica Sara 

Nossa Terra (1976, GO) e a Renascer em Cristo (1986, SP)’’ (MARIANO, p. 123, 

2004).  
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O movimento neopentecostal se caracteriza por evidenciar uma guerra 

espiritual constante contra o mundo maligno/demoníaco e todos aqueles que 

representam o Diabo, ou seja, religiões de matriz africana, espiritismo e 

catolicismo popular; salientam a pregação em torno da Teologia da 

Prosperidade, transmitindo a ideia de que todo ‘‘cristão deve ser próspero, 

saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos’’ (MARIANO, p. 

124, 2004). Porém, nega ser necessário seguir os comportamentos 

pentecostais, ou seja, vestimentas e usos e costumes ficam a critério de cada 

um, podendo usar cosméticos, roupas da moda, brincos e colares, desde que 

não ultrapassem os limites (conselhos dados às mulheres para não usarem 

roupas extravagantes e sensuais).  

O autor Mariano (2004) escreve sobre as liberações e o que ainda 

permanece como proibido 

De modo que seus fiéis foram liberados para [...] frequentar praias, 
piscinas, cinemas, teatros, torcer para times de futebol, praticar 
esportes variados, assistir a televisão e vídeos, tocar e ouvir diferentes 
ritmos musicais. Práticas que, nos últimos anos, também foram sendo 
paulatinamente permitidas por igrejas pentecostais das vertentes 
precedentes, com exceção da Deus é Amor, que manteve incólume a 
velha rigidez ascética. Em todas as vertentes permanece, porém, a 
interdição ao consumo de álcool, tabaco e drogas e ao sexo 
extraconjugal e homossexual (MARIANO, p. 124, 2004). 

 

Mariano (2004) aponta contradições no discurso neopentecostal, na 

medida em que se opõem às religiões africanas, católicas e espíritas, e 

condenam seus rituais, mas também tem se aproximado de suas crenças e 

modos de ver o mundo, pois utilizam de objetos ungidos capazes de realizarem 

milagres e se aproximam das práticas de exorcismos.  

Para que haja tal expulsão dos demônios, é necessário que o fiel 

contribua, para que assim receba sua libertação. Estes demônios, de acordo com 

Mariano (2004), se manifestam através da pobreza e da enfermidade, por isso, 

caso o fiel se encontre em alguma, ou ambas situações, significa que há algum 

demônio em sua vida, atrapalhando o sucesso financeiro, espiritual e físico, se 

fazendo necessário a expulsão do mesmo. 

Por fim, o pesquisador evidencia que as igrejas neopentecostais se 

destacam entre as pentecostais, por serem mais propícias a chegarem cada vez 
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mais perto dos interesses, costumes e práticas da sociedade; por isso, foca em 

diversas áreas da vida dos indivíduos, pregando sobre curas e concessões 

divinas a atender as esferas econômicas, físicas, emocionais e trazendo 

harmonia para dentro dos ambientes familiares, amorosos e de outras 

sociabilidades, através de seus métodos mágicos-religiosos, de caráter 

terapêutico e taumatúrgico.  

Tais igrejas se autodenominam como instituições intermediárias, entre os 

fiéis e o seu contato com o divino, atraindo assim, majoritariamente, populações 

pobres que se encontram em situações precárias e por isso mais suscetíveis e 

vulneráveis a serem convencidas por esta lógica.  

As ideias propagadas por estas igrejas são capazes de chegar a inúmeros 

ouvidos, por conta de seu evangelismo não apenas pessoal, mas também 

eletrônico, por meio de canais de televisão, rádios, mídias e redes sociais. Os 

procedimentos de cura chamam bastante atenção por conta de serem efetuados 

ao vivo, durante as celebrações/cultos oficiais, geridas pelos líderes 

eclesiásticos, sendo transmitido também para canais eletrônicos.  

 

2.2 COLETIVO EVANGÉLICAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO (EIG): 

ORIGEM, DISCURSOS E FINALIDADES 

O movimento EIG - Evangélicas pela Igualdade de Gênero, surgiu no ano 

de 2015 a partir do Fórum Pentecostal Latino-americano e Caribenho (FPLC) 

com patrocínio do Fórum Cristão Mundial e de igrejas pentecostais brasileiras, 

realizado entre os dias 27 e 29 de maio, no bairro Ipiranga, na cidade de São 

Paulo. Este encontro contava com a participação de grupo de líderes 

pentecostais latino-americanos, pastores e pastoras de diferentes igrejas 

pentecostais brasileiras e latinas, e pesquisadores(as) do pentecostalismo na 

América Latina, também aberta para o público que possuísse interesse pelo 

debate com pentecostais.  

Se reuniram com o intuito de debater e dialogar sobre o tema 

“Pentecostalismos e Unidade Cristã: desafios institucionais, teológicos e 

sociais”, constituindo os objetivos para qual o Coletivo EIG foi criado, como 
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Revisar continuamente a fé cristã, questionando a leitura patriarcal dos 
textos sagrados, das desigualdades de gênero-classe-raça/etnia. 
Estamos atentas às práticas cristãs advindas de um deus que não 
coaduna com as desigualdades que provocam e sustentam as 
violências contra as mulheres; Propor um fazer teológico feminista 
decolonial que considera o Cristo não esvaziado de sua condição de 
classe, de raça-etnia, de sua geografia, da sociedade em que foi 
encarnado, o que andou com as prostitutas, que disse ao ladrão: hoje 
mesmo estará comigo no paraíso. Reforçar a fé que traz autonomia, 
resgata o valor da vida e que afirma que toda vida importa e, portanto, 
ninguém é ilegal ou superior, de que a vida não é uma caminhada de 
concorrência, no flagelo do outro (MELLO, 2019, p. 1).  

 

A iniciativa partiu da teóloga feminista Valéria Cristina Vilhena, mestre em 

Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp) e 

doutoranda em Educação e História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Em uma entrevista dada para o projeto “Justiça de Gênero: Mulheres e Homens 

Unidos na Promoção da Equidade, Dignidade e Inclusividade”, a teóloga Vilhena, 

fundadora oficial do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, conta que 

se encontrava participando do Fórum Pentecostal Latino-americano e 

Caribenho, e já havia percebido como a questão de gênero começava a ganhar 

espaço e força dentro das discussões dos Grupos de Trabalho (GTs). Vilhena 

relata que no mesmo dia, 17 mulheres que estavam na reunião, se uniram e 

constituíram o coletivo EIG. A teóloga afirma que 

O grupo vem na contramão do cenário de retrocesso de direitos para 
as mulheres, de uma bancada evangélica muito forte, também porque 
ela representa milhões de pessoas que pensam como ela. Viemos pra 
dizer: 'olha, nem todos e todas as evangélicas, inclusive pentecostais 
e neopentecostais, pensam como essa bancada evangélica'. Estamos 
anunciando que nós precisamos conversar mais sobre gênero9 

 

 Apesar de todos os obstáculos institucionais, teológicos e sociais que se 

apresentaram ao movimento, os colaboradores e coordenadores aceitam o 

desafio e em 2019 manifestam os resultados que obtiveram ao longo desse anos 

Estamos na rede para potencializar a nossa luta. Somos ativistas 
digitais. Na rede articulamos o mesmo propósito que também levamos 
para as comunidades de fé, para as ruas, eventos acadêmicos e 
populares etc., entendendo que o virtual pode ser também uma 
expressão do real. Temos núcleos presenciais com respectivas 
coordenações para construir multiplicadoras e efetivar nossas ações e 

 
9 Disponível em: http://www.diaconia.org.br/justicadegenero/noticias-int.php?id=entrevista-
valeria-cristina-vilhena  

http://www.diaconia.org.br/justicadegenero/noticias-int.php?id=entrevista-valeria-cristina-vilhena
http://www.diaconia.org.br/justicadegenero/noticias-int.php?id=entrevista-valeria-cristina-vilhena
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parcerias com poderes públicos, bem como com atividades desde 
dentro de nossas comunidades de fé. (PEREIRA, 2019, p. 1)  

 

 Em 2018, o Coletivo EIG alcança o município de Londrina. De acordo com 

Vanessa Carvalho de Mello da Cunha Pereira (2019), coordenadora no estado 

do Paraná, a EIG comparece em diversas regiões do Brasil, como no Paraná, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Belo Horizonte, que agrupadas 

constituem a EIG-Nacional.  

Ao dizerem que são ativistas digitais, o coletivo EIG alega que exerce 

suas intervenções digitalmente, através de páginas em redes sociais como o 

Facebook e o Instagram, onde divulgam suas publicações a respeito dos temas 

que lhe cabem; possuem um blog exclusivo do coletivo no qual trazem 

informações mais profundas a respeito da origem do movimento, campanhas 

que estão em andamento, contato e postagens feitas por mulheres teólogas que 

são disponibilizadas pelo menos três vezes por mês, com temas cristãos, porém 

com abordagens feministas, propostas pelo próprio movimento.  

A EIG também conta com uma página chamada linktree que serve para 

direcionar o usuário a todas as mídias sociais que o criador possui. Neste linktree 

estão agrupados os links dos cultos que ocorrem, uma vez por mês, pelo 

aplicativo Zoom; devocionais em forma de podcasts, reproduzidos pelo Spotify, 

uma plataforma de streaming de músicas, podcasts e vídeos; um link para 

efetuar o download de um curso de formação que ajudam as mulheres que estão 

em situação de violência ou que conhecem mulheres que estão, a como 

proceder, denunciar, abordar e encaminhar para órgãos responsáveis, 

construído pelo coletivo Cartilha da Formação em Escuta Ativa e Empática: 

‘Mulher, vai tudo bem contigo?’; direciona também a página ativa no Facebook, 

Instagram e Blog10.  

Contudo, não se limitam a atuar politicamente apenas no ambiente digital, 

pois como mencionado pela teóloga Vanessa Carvalho de Mello, o coletivo EIG 

se propõe a intervir em suas comunidades de fé, trazendo para dentro destes 

espaços as discussões a respeito de gênero e religião; incluiu essa temática para 

o seio do ambiente acadêmico, promovendo um evento ‘Mulheres na Teologia’, 

 
10 O Coletivo também dispõe de um email para contato atendimentoeig@gmail.com  

mailto:atendimentoeig@gmail.com
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que contou com apresentações de trabalho dos discentes de graduação em 

Teologia no Instituto Djanira e Pólo Rio da FTSA, no dia 7 de março de 2019. 

Levaram a discussão para o Auditório da Prefeitura de Londrina, com a 3ª Edição 

da Roda de Diálogo - Teologia é coisa de (Toda) Mulher: Experiência de Fé 

Pública, com a presença da teóloga Sueli Aparecida Silva.  

No dia 16 de fevereiro de 2019 ocorreu outro evento aberto a todos e 

gratuito, na sede da OAB (Edifício Tuparandi), organizado pelo Coletivo EIG em 

parceria com Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Minorias e Prefeitura 

de Londrina, chamado “Roda de Diálogo Meu Corpo, Minha Fé: violências e 

abusos da religião”. O evento se propôs a discutir a respeito de como os corpos 

das mulheres são oprimidos pela religiosidade patriarcal.  

Participaram deste espaço de discussão: Selma Rosa, teóloga, mestre 

em educação, docente e pastora anglicana; Vanessa Carvalho de Mello,  

teóloga, mestre em psicologia social, pesquisadora sobre as questões de 

gênero, docente; Larissa Ferraz de Barros, advogada criminalista, secretária da 

Comissão de Promoção de Igualdade Racial e das Minorias da OAB- Londrina, 

membro da Frente Feminista de Londrina; Sara Alexius, assistente social e 

teóloga; e Sueli Galhardi,  gerente de proteção especial à mulher da Secretaria 

Municipal de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Londrina. 

Para conhecer melhor a trajetória profissional da coordenadora da EIG no 

estado do Paraná, trarei informações oficiais a seu respeito. De acordo com o 

próprio currículo lattes, Vanessa Carvalho de Mello da Cunha Pereira se formou 

em 2005 no curso de Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana, 

localizada no município de Londrina-PR. No ano de 2020 iniciou seu doutorado 

pela PUC Paraná, no qual propôs a estudar as violências sexuais ocorridas em 

ambientes religiosos - ‘Vítima de abuso sexual no contexto religioso: uma análise 

a partir da psicologia da religião e teologia pública da saúde’. Vanessa Carvalho, 

em 2006, realizou pós-graduação em Saúde Mental pela Universidade Estadual 

de Londrina, e mestrado em Psicologia Social/ Intervenção Social e Comunitária 

pela Universidade Pública de Málaga (2014).  
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Enquanto docente do ensino superior nas disciplinas Ética e Direitos 

Humanos, Psicologia da Religião, Culto e Liturgia, a teóloga se debruça a 

estudar temas a respeito da ‘‘violência contra a mulher; saúde emocional e 

espiritual; interdisciplinariedade, prevenção e promoção de saúde; qualidade de 

vida e apoio social; questões de gênero; teologia social e feminista; e psicologia 

da religião’’. Além de coordenar projetos de iniciação científica como: "Teologia 

Pública da Saúde e suas implicações para a fé cristã", "Violência e o Sagrado: 

estudos sobre Deus e a violência contra a mulher"; "Práticas teórico-

metodológicas de produção historiográfica sobre teólogas brasileiras" e 

"Teologia Pública da Saúde", também é pesquisadora do grupo de pesquisa 

"Religiosidade e Processos de Subjetivação da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná’’.  

Em 29 de agosto de 2019, a teóloga Vanessa Carvalho foi citada pela 

jornalista Simoni Saris, em uma matéria publicada na Folha de Londrina, com o 

título ‘Evangélicas se unem contra a violência e pela igualdade de gênero’, 

acerca do coletivo EIG11. A jornalista Saris começa descrevendo como o caso de 

João de Deus ficou conhecido em todo o mundo, causando grande revolta e 

repulsa das pessoas que souberam das denúncias e investigações que 

ocorreram contra o médium João Teixeira de Faria. Saris aponta que, devido aos 

inúmeros casos de abusos que se desenrolaram após o primeiro ato de 

denúncia, foi possível perceber que estas situações são bem mais comuns 

dentro dos espaços religiosos do que se imaginava. 

Com isto, a jornalista de Londrina faz uma referência ao Coletivo EIG, 

devido ter surgido especificamente para combater todas as formas de violências 

que são cometidas dentro das comunidades de fé, independente da crença. De 

acordo com a reportagem, o coletivo nasce com o objetivo de defender mulheres 

que praticam sua fé e em ajudá-las a perceberem se estão sofrendo algum abuso 

por parte de algum líder religioso e as encorajam a denunciarem tais práticas, 

mostrando que elas possuem o direito de exercerem sua fé sem serem 

violentadas por conta de seu gênero.  

 
11Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/evangelicas-se-unem-contra-a-
violencia-e-pela-igualdade-de-genero-2959862e.html  

https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/evangelicas-se-unem-contra-a-violencia-e-pela-igualdade-de-genero-2959862e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/evangelicas-se-unem-contra-a-violencia-e-pela-igualdade-de-genero-2959862e.html
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A reportagem continua destacando que o Coletivo defende a bandeira de 

igualdade entre os gêneros e se dedicam a realizarem novas releituras bíblicas, 

dando tanta importância aos aparecimentos de mulheres na bíblia, quanto é 

dada para os homens. A EIG enfrenta diversas dificuldades em trazer estas 

discussões de violências, líderes religiosos e fiéis para dentro das igrejas, pois 

se trata de um tema ainda pouco conversado neste meio, causando receio em 

debatê-los. Entretanto, tem se tornado urgente, por isso Vanessa Carvalho 

declara que ‘‘o nosso recorte é a violência em espaços de fé. Infelizmente, por 

toda uma história de patriarcado e de um discurso desapropriado, mulheres têm 

sofrido abusos.’’ (SARIS, 2019)  

O coletivo EIG atua como sendo uma porta de entrada aos serviços que 

protegem as mulheres em situação de violência, por isso se caracteriza como 

uma rede de enfrentamento da violência contra mulher, contendo participação 

tanto de organizações governamentais como não governamentais. A teóloga 

afirma que existe um silêncio ensurdecedor das mulheres que sofrem abusos 

dentro dos espaços religiosos, visto que seus líderes utilizam de seu poder para 

silenciá-las ainda mais, com a justificativa que são ‘homens de Deus’ e 

inquestionáveis, transferindo o debate para uma esfera sobrenatural e assim, 

perpetuando atos violentos contra as fiéis. Por isso alega ‘‘essa relação do líder 

religioso, do guru, do líder espiritual sendo na Terra uma representação do divino 

torna a denúncia desses casos muito mais difícil.” (SARIS, 2019)  

Além disso, o coletivo EIG tenciona a ideia de se construir novas 

interpretações a respeito das passagens bíblicas. Carvalho defende que é 

necessário se fundamentar em uma teologia feminista, uma nova hermenêutica 

na qual constrói uma narrativa de igualitarismo entre os seres humanos, pois diz 

temer um retrocesso de direitos conquistados, na medida em que o discurso 

conservado continua avançando com força neste país majoritarimaente cristão. 

Por fim, Carvalho argumenta que, apesar de ainda não ter ganho tamanha 

notoriedade, existem grupos cristãos que têm se posicionado contra o deus 

opressor e violento e se embasado em ensinamento e posturas que Jesus tenha 

verdadeiramente ensinado a humanidade, como a equidade, a justiça social, 

ético e humanizado.  
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No dia 10 de março de 2021 entrei em contato com a coordenadora da 

EIG no Paraná, Vanessa Carvalho de Melo, via whatsapp, convidando-a a 

participar de uma roda de conversa via plataforma meet, com os integrantes do 

projeto de pesquisa dirigido pela professora orientadora Claudia Neves da Silva. 

Vanessa Carvalho aceitou o pedido e nos reunimos no dia 25 de março 

de 2021. Na reunião compareceram seis pessoas. Elaborei um roteiro de 

perguntas semi-estruturado, no sentido de guiar a roda de conversa para que o 

diálogo ficasse aberto entre a teóloga feminista Vanessa Carvalho e todos os 

presentes.  

Estruturei perguntas que favorecessem a compreensão da relação que se 

estabelece entre o coletivo EIG com as instituições religiosas. Questionei a 

respeito de como a comunidade de fé tem recebido as propostas da EIG, e a 

teóloga Vanessa nos disse que as igrejas não estão imunes às transformações 

pois estão inseridas no meio social e por isso estão sentindo a força dos 

movimentos feministas adentrar pelos portões das igrejas e se veem na 

obrigação de discutirem a respeito das desigualdades de gênero.  

A teóloga pontua que o coletivo EIG tem se aproveitado destas brechas 

para contribuir com o debate dos direitos das mulheres dentro das comunidades 

de fé, ou como ela mesma salienta ‘‘se infiltrando para florescer’’ (informação 

verbal)12. Além das igrejas serem um espaço de convívio social de mulheres, 

como analisado por Vanessa, muitas vezes é o único ambiente público que ‘‘os 

maridos das mulheres ‘autorizam’ que elas frequentem, fora o ambiente 

doméstico.’’ (informação verbal)13. Com isto, o Coletivo EIG traz a discussão do 

enfrentamento à violência de desigualdade de gênero, enquanto ‘carro chefe’ 

para adentrar nas igrejas.  

Levantei a questão sobre censuras e possíveis perseguições que as 

lideranças do coletivo EIG possam sofrer por parte das instituições religiosas que 

desaprovem suas releituras. A coordenadora nos contou alguns casos que 

ocorreram com ela e com a fundadora do coletivo EIG, Valéria Vilhena. 

 
12 Entrevista realizada com a coordenadora do Coletivo EIG, Vanessa Carvalho de Mello, no 
dia 25 de março de 2021, às 14hs, via plataforma meet.  
13 Entrevista realizada com a coordenadora do Coletivo EIG, Vanessa Carvalho de Mello, no 
dia 25 de março de 2021, às 14hs, via plataforma meet.  
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Entretanto, solicitou que houvesse sigilo em relação a estes acontecimentos, por 

isso não irei descrevê-los no presente trabalho, em respeito ao seu pedido.  

A entrevistada Vanessa Carvalho ressalta que quando mulheres 

evangélicas fazem teologia, se levantam e se posicionam com uma nova 

hermenêutica, denominada hermenêutica da suspeita, acabam sendo vistas 

como ameaça, representando perigo para as instituições que foram construídas 

pelo cristianismo ocidental e branco. Essa hermenêutica é denominada de 

‘suspeita’ por conta de suspeitar das escrituras sagradas que, por muito tempo, 

foram vistas como inquestionáveis. 

O coletivo EIG surge para que se abra e amplie a possibilidade de debater 

a respeito das escrituras sob uma nova perspectiva, como ressalta a teóloga 

feminista ‘‘resgatar a verdadeira história que foi inviabilizada por uma história 

ocidental racista e patriarcal, pois acreditamos em um Jesus negro que viabilizou 

a presença de mulheres na história do cristianismo’’ (informação verbal)14. 

A teóloga evidencia que as falas destas mulheres são provocativas no 

sentido de incomodar os evangélicos que estão acostumados com um comando 

masculino, de um Deus masculino. A nova hermenêutica da suspeita resgata a 

expressão hebraica ‘Ruah’ que se denomina como sendo o nome feminino de 

Deus, representado como o Espírito Santo, revelada no livro de Gênesis. Com 

isto, estas mulheres anunciam uma Deusa mulher e mãe, o que caracteriza como 

uma afronta ao cristianismo patriarcal que reverencia apenas um Deus homem 

e pai.  

A coordenadora Vanessa confessa que mulheres que ocupam cargos de 

liderança e se posicionam contra essas violências, já sofreram ameaças e 

boicotes de silenciamentos por grupos conservadores e fundamentalistas. Ao 

confrontar estas tradições, Vanessa Carvalho reforça que quando assume 

posicionamentos como esses, é necessário que haja uma rede forte de apoio 

para que as mulheres não andem sozinhas, pois pode custar tanto a sua própria 

segurança como a de seus familiares. 

Para finalizar a roda de conversa, solicitei que Vanessa apresentasse 

quais, segundo ela, seriam as principais contribuições que o Coletivo EIG traria 

 
14 Entrevista realizada com a coordenadora do Coletivo EIG, Vanessa Carvalho de Mello, no 
dia 25 de março de 2021, às 14hs, via plataforma meet.  
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para os espaços religiosos e para a sociedade em geral. Vanessa diz que a 

primeira contribuição que ela observa é em relação à própria existência do 

coletivo EIG, pois se caracteriza como sendo um lugar seguro e protetor para as 

mulheres recorrerem, sendo que seus corpos, suas falas, suas trajetórias e 

vivências são valorizadas e respeitadas e não silenciadas. A EIG tem se tornado 

uma referência de um coletivo seguro para que mulheres procurem entrar em 

contato com as integrantes e se sintam ouvidas e acolhidas, após sofrerem 

algum tipo de violação dos seus direitos. 

A segunda contribuição apresentada é a possibilidade de abrir caminhos 

para a discussão de gênero dentro das igrejas, pois há um tempo atrás não era 

discutido este tema nos espaços religiosos e a EIG, por surgir e ser formado por 

mulheres que integram as igrejas evangélicas, conseguem adentrar e dialogar 

melhor com o restante da comunidade de fé.  

A terceira contribuição destacada é em relação a atuação de mulheres 

teólogas na esfera pública, pois estas mulheres procuram alcançar cada vez 

mais espaço nos contextos políticos, na medida em que fazem parte da rede de 

enfrentamento à violência contra a mulher. Defendem e procuram formular 

políticas públicas que atendam a população de mulheres; o coletivo de mulheres 

em Brasília tem trabalhado na tentativa de tipificar a violência espiritual em 

espaço religioso. Tal violência espiritual se manifesta quando líderes religiosos 

usufruem de sua posição de poder, falando em nome de Deus e de seres 

sobrenaturais, causando danos físicos, morais e psicológicos aos fiéis que se 

encontram em situação de vulnerabilidade emocional, financeira, física e 

espiritual.  

A quarta e última contribuição salientada pela teóloga é em relação a 

capacitação e ensino de mulheres evangélicas, através de devocionais que são 

gravadas diariamente com linguagem de fácil entendimento e na perspectiva da 

nova hermenêutica, das novas releituras construídas por estas teólogas. Com o 

intuito de resgatar a participação de mulheres evangélicas na construção do 

feminismo interseccional, no qual incluem todas as vivências de mulheres, como 

mulheres negras, brancas, pardas, indígenas, pessoas com deficiência (PCD), 

que possuem ou não diferentes religiões/crenças, incluindo suas vivências em 

diferentes regiões do Brasil.  
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A teóloga Vanessa informa que o coletivo EIG propõe mostrar para estas 

mulheres evangélicas que o feminismo também existe para elas e que é possível 

praticarem e exercerem sua fé ao mesmo tempo em que lutam pelos seus 

direitos e se posicionam contra as opressões e desigualdades de gênero.  

 

 

2.3 MOVIMENTO GODLLYWOOD: ORIGEM, DISCURSOS E FINALIDADES 

 

Segundo a biografia escrita pelo autor Tavolaro (2007, citado por Souza, 

2017 p. 25), o pastor Edir Macedo Bezerra, fundou em 1975 a Igreja Universal 

do Reino de Deus (IURD), que cresceu rapidamente em 10 anos, devido ao seu 

grande envolvimento com a mídia e a esfera política, fundando mais de 

quinhentos templos espalhados pelo Brasil e a emissora de televisão Rede 

Record. Os números revelam como é forte o poder de expansão do 

pentecostalismo na sociedade brasileira, pois segundo o IBGE (Censo, 2010), 

60% dos evangélicos se autodeclaram pentecostais.  

Edir Macedo e sua esposa Esther Bezerra, possuem duas filhas, sendo 

Cristiane Cardoso a filha mais velha e Viviane Freitas, a mais nova. Cristiane é 

casada com o bispo da IURD, Renato Cardoso e juntos lideram o maior Templo 

da Igreja Universal, o Templo de Salomão, localizado no município de São Paulo. 

Em 2019, o bispo Edir Macedo, em um culto no Templo do Salomão, se 

pronunciou sobre o motivo de não ter permitido suas filhas cursarem uma 

faculdade, dizendo que não seria corretos elas possuírem mais conhecimento 

que seus maridos, visto que o marido deveria ser o cabeça, ou seja, o líder, para 

que assim, o casal encontrasse a felicidade no casamento (REDAÇÃO 

HYPENESS, 2019). Tal discurso causou revolta e críticas nas redes sociais, 

levantou apontamentos sobre a consequência negativa que ideias como estas 

trazem para o desenvolvimento profissional e pessoal de mulheres.  

Os autores Oliveira e Enoque (2019) pontuam que o fato de Cristiane 

Cardoso ocupar um cargo de liderança em um espaço que não aceita pastoras, 

é um dos pontos centrais para se compreender o papel que as esposas de 

pastores possuem dentro da IURD. 
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A autora Alana Souza (2017, p. 27), alega que ‘‘ser esposa de pastor na 

IURD é entendido como um cargo sacerdotal que prevê uma responsabilidade 

sobre a congregação administrada pelo marido’’, ou seja, o fato dela ser esposa 

de pastor, automaticamente a torna responsável, também, pelas tarefas do 

marido. A trajetória pessoal de Cristiane está estreitamente ligada com o 

desenvolvimento da IURD, na medida em que seu protagonismo na igreja se deu 

a partir de seu casamento, sendo que antes disso, ela se mostrava em pequenas 

aparições.  

Cristiane, antes dos anos 2000, possuía um pequeno espaço no Jornal 

Folha Universal, no qual publicava textos mensalmente. Anos depois, em 2004, 

ganhou um pouco mais de espaço dentro do jornal e começou a publicar 

semanalmente, e em seguida passou a assinar a coluna Mulher, que se tornaria, 

em 2009, um caderno chamado Folha Mulher, conforme consta no artigo ‘O 

Godllywood e a ‘mulher virtuosa’ na IURD.’  

No mesmo ano, fundou o projeto Sisterhood que tinha por objetivo orientar 

meninas jovens e adolescentes universitárias a seguirem uma vida mais próxima 

de Deus. Dentro destas Universidades do estado do Texas, Estados Unidos, 

havia uma irmandade no qual as meninas eram acompanhadas por big-sister, 

mulheres fundadoras da tal irmandade e as ajudavam a serem ‘‘mulheres de 

Deus’’. Com o passar do tempo, Cristiane se inspirou neste projeto e sentiu a 

necessidade de ampliar o foco para além de jovens adolescentes, trazendo esta 

proposta para dentro da comunidade de fé e em 2010 fundou o movimento 

Godllywood15.  

O intuito de Cristiane era de que os desafios de se tornar mais perto de 

Deus não fossem apenas para um grupo fechado, mas aberto para quem tivesse 

interesse, de acordo com o ‘Perguntas e Respostas’, publicados no site do 

Godllywood 16. Por isso, de acordo com Cardoso, deixou de ser apenas um grupo 

para se tornar um movimento. 

 
15 Junção de ‘God’  (Deus em inglês) e Hollywood.  
16 Disponível em: https://www.universal.org/godllywood  

https://www.universal.org/godllywood
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O objetivo deste movimento neopentecostal, de acordo com o próprio blog 

oficial, é de resgatar os valores que estão se perdendo na sociedade feminina, 

a fim de formar mulheres, jovens e moças exemplos e mais próxima de Deus. 

Segundo Cristiane Cardoso, as ‘‘filosofias do feminismo tem afastado as 

mulheres de suas verdadeiras responsabilidades dadas por Deus’’, isto é, ela 

aponta o movimento feminista como a maior causa do afastamento de mulheres 

de suas ‘verdadeiras responsabilidades’ e propõe o movimento Godllywood, 

como capaz de romper com os ideais e estilos de vida hollywoodianos, 

caracterizados como valores avessos à vontade divina.  

A Igreja Universal não proíbe mulheres de se cuidarem e serem vaidosas, 

aliás até as incentiva, porém com respaldo cristão de que devem se arrumar para 

Deus, usando o próprio corpo como sacrifício, para que os outros as vejam e 

reconheçam que são servas de Deus, conforme descrito por Souza (2017). As 

maquiagens e roupas que usam devem ser discretas, extinguindo qualquer tipo 

de sensualidade, recorrendo a roupas que não marque e não exponha e seu 

corpo, pois ele deve ser admirado apenas pelo seu marido/cônjuge.  

A autora Souza (2017) estabelece relação entre as vestimentas exigidas 

pelo movimento Godllywood e com o véu utilizado por mulheres muçulmanas, já 

que ao usar o véu a mulher está externalizando tanto sua religião, quanto sua 

intimidade e relacionamento com o divino 

(...) as regras de vestimenta do Godllywood são entendidas pelos seus 
membros como modo de agradar a Deus. Vestir-se do modo 
considerado elegante e seguindo alguns padrões da moda, mas com 
discrição e modéstia é percebido como externalizar a beleza de seu 
relacionamento íntimo e interior com Deus (SOUZA, 2017, p. 28-29) 

 

De acordo com a autora Souza (2017), o movimento Godllywood pode se 

mostrar como inovador e, até certo ponto, avanço do feminismo dentro da Igreja. 

Entretanto, as ideias ensinadas de mulheres para outras mulheres, são 

ensinamentos de subordinação e submissão, tal qual o que os homens dentro 

da Igreja pregam, vejamos 

Tal movimento se mostra como empoderador com a entrada delas no 
campo do ensinamento religioso, inicialmente masculino. Contudo não 
se pode excluir o fato de que sua participação é estruturada e está 
dentro das ideias de subordinação ao desejo divino. Cristiane Cardoso 
alega que o Godllywood foi criado por que Deus a usou para ajudar 
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meninas que precisavam viver Sua palavra de modo mais profundo, 
para que elas pudessem seguir virtudes, capacidades orais e éticas e 
formas e discursos que às vezes não são praticados por quem não 
adere aos valores desse grupo. Ou seja, o objetivo do movimento não 
é colocar a mulher em posição de destaque dentro da igreja, como 
podemos ver no exemplo abaixo, mas acessar formas de devoção que 
as deixem mais próximas de Deus – que é o que há de mais importante 
para os indivíduos que fazem parte da IURD (SOUZA, 2017, p. 28). 

Segundo o blog oficial, o movimento está subdividido a atender 

especificamente três faixas etárias e estado civil de mulheres, das mais jovens 

até as mais velhas. Iniciando pelo Godllywood Girls, que se divide entre lindas 

(meninas entre 6 e 10 anos) e queridas (meninas entre 11 e 14 anos); o 

Sisterhood que agrupa as meninas dóceis (entre 15 e 19 anos) e graciosas 

(mulheres entre 20 e 25 anos); e por último o Mulher V que se reparte em quatro 

grupos: Rutes (mulheres solteiras), Esters (mulheres casadas), Rebecas (noivas 

de pastores) e Déboras (esposas de pastores).  

Todos os substantivos usados para definir os grupos etários se conectam 

com o que se é esperado de mulheres evangélicas, ou seja, que sejam dóceis, 

sensíveis, amigáveis e graciosas. O Mulher V denomina ‘Mulher Virtuosa’, que 

segundo Cristiane Cardoso, possui características de uma mulher que não 

depende de seu marido para se sentir completa, mas que transfere suas 

inseguranças para Deus, construindo assim qualidades e responsabilidades de 

uma mulher ideal e exemplar. Além disso, os nomes dados aos grupos que se 

indicam o estado civil, se referem a nomes bíblicos.  

Recentemente, surgiu o Godllywood autoajuda com o propósito de 

alcançar mulheres fora da instituição da Universal, pois podem acompanhar os 

desafios através do canal do Movimento Godllywood no Youtube e pela 

plataforma que exige assinatura paga para se ter acesso a filmes, séries e 

documentários evangélicos e transmissões ao vivo do Templo de Salomão, 

criado pela própria IURD, o Univer Video.  

 

2.4 GODLLYWOOD E EIG: MOVIMENTO SOCIAL OU GRUPOS DE 

INTERESSES? 
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Com intuito de compreender se os movimentos Godllywood e EIG se 

qualificam como sendo movimentos sociais ou apenas grupos de interesses em 

comum. Realizei aproximações ao conceito de movimento social, 

fundamentando-me na pesquisadora Maria da Glória Gohn (2000) que define o 

que caracteriza ou não, um movimento social.  

Segundo Gohn (2000), para compreender o movimento social, é 

necessário analisar a partir de dois modelos, sendo o primeiro as questões 

culturais e o segundo é a questão da classe, enfatizando as estruturas 

econômicas, as contradições e os conflitos sociais.  Não se pode analisar os 

movimentos sociais destituído da questão de classe, contudo não se pode 

resumir o movimento social a algo determinante pelas classes.  

A autora Gohn (2000) pontua que para se tornar um movimento social, as 

pessoas que o constituem devem possuir uma identidade em comum, algo que 

as una, pois assim se cria uma continuidade; salienta que a ação coletiva pode 

ser utilizada como estratégia política, mas sozinhas não são movimentos sociais.  

Gohn (2000) destaca que um movimento social pode surgir a partir de 

carências, mas que posteriormente devem se traduzir enquanto demandas, 

resultando em reivindicações através de ações coletivas; sendo assim, o 

conjunto destes fatores é parte constitutiva da formação de um movimento social. 

Os movimentos sociais politizam e sistematizam suas demandas e criam 

representações da mesma; solidariedade e conflito fazem parte de sua vivência 

enquanto movimento, trazendo modificações nas esferas públicas e privadas. 

O projeto Godllywood propôs se tornar um movimento, porque de acordo 

com o próprio canal oficial, ao se tornar um movimento seria possível incluir 

todas as mulheres que possuíssem interesse em participar dos desafios do 

Godllywood, não tendo necessidade em pertencer a mesma dominação, e não 

ser mais um grupo fechado com regras para participar.  

O Coletivo EIG se define como sendo uma rede de enfrentamento à 

violência contra as mulheres, por isso, não entra nas características de 

movimento social. Segundo a psicóloga Lis Albuquerque Melo (2020), o 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher exige uma rede 
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de atenção integral articulada com diversos setores como saúde, assistência 

social, justiça, segurança pública, educação, trabalho e renda etc. Assim, para 

que haja fortalecimento desta articulação, é necessário que existam políticas 

públicas capazes de responderem a estas injustiças sociais, sendo que as 

políticas possuem caráter permanente na defesa dos direitos, pois não 

dependem de governos temporários, e também são instrumentos utilizados pelo 

Estado para dar respostas às mazelas da sociedade. 

Segundo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, define enfrentamento enquanto um conceito capaz de implementar 

políticas amplas e articuladas, tendo por objetivo dar conta das questões 

complexas de violências que afligem as mulheres brasileiras. 

O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores 
envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, 
educação, assistência social, entre outros), no sentido de propor ações 
que: desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações 
de gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões 
sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; 
promovam o empoderamento das mulheres; e garantam um 
atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de 
violência (Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, 2011, p.11). 

 

Entretanto, esta política de enfrentamento não está restrita apenas ao 

combate a violência, mas sua atuação se dirige também a prevenção, da 

assistência e a defesa dos direitos das mulheres. A prevenção se voltará não 

apenas ao âmbito educativo mas também cultural, no qual se propõe a modificar 

comportamentos ditos como ‘naturais’, implementando ações que desconstroem 

os estereótipos de gênero e padrões sexistas que interferem diretamente na 

vivência das mulheres, disseminando atitudes igualitárias e de respeito às 

diversidades de gênero.  

Portanto, o Coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero não se 

enquadra enquanto movimento social, mas como uma rede de enfrentamento à 

violência contra a mulher, objetivando educar, prevenir e dar assistência às 

mulheres que sofrem violações de direitos dentro dos espaços religiosos. 

Tampouco o grupo Godllywood se caracteriza enquanto movimento social, mas 

um grupo de interesse em comum que é o de ‘reeducar’ mulheres para ‘não 

deixarem se levar pelos ideais feministas, mas mulheres que seguem piamente 
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a bíblia e seus ensinamentos, para assim se tornarem boas esposas, mães, 

sábias e mais próximas de Deus’. 

 No capítulo a seguir, abordaremos a Análise de Conteúdo enquanto um 

método de investigação e análise para entender as falas pronunciadas por 

Cristiane Cardoso e Vanessa Carvalho, através de seus grupos, Movimento 

Godllywood e Coletivo EIG, respectivamente.  

 

3. APROXIMAÇÕES COM O MÉTODO ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Iniciamos o capítulo apresentando o percurso metodológico utilizado na 

pesquisa, começando pelo levantamento de postagens direcionadas ao público 

de mulheres evangélicas, publicadas nas mídias sociais dos grupos Godllywood 

e EIG. A seguir, foi possível realizar uma entrevista online com a coordenadora 

da EIG no Estado do Paraná, Vanessa Carvalho de Melo, utilizando como 

norteador da conversa um roteiro semi-estruturado. A partir desta coleta de 

dados, sucederam-se breves aproximações com a técnica metodológica 

denominada análise de conteúdo, para entender os conteúdos repassados tanto 

pelo coletivo EIG quanto pelo movimento Godllywood. 

Segundo as autoras Rita Caregnato e Regina Mutti (2006), a técnica 

Análise de Conteúdo surgiu nos Estados Unidos no século XX, com o intuito de 

analisar os materiais jornalísticos, a partir do momento em que cientistas 

começam a se atentar aos símbolos políticos, resultando em se desenvolver em 

diversas áreas do conhecimento, obtendo o auge da expansão entre os anos 

1940 e 1950.  

De acordo com a autora Fernanda Marsaro dos Santos (apud BARDIN, 

Laurence), a análise de conteúdo se define enquanto um ‘‘conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados’’ 

(2012, p. 383-384). Isto é, uma técnica utilizada para analisar diferentes 

conteúdos, na qual sua principal função é o desvendar crítico.  
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De acordo com Santos (2012), a análise de conteúdo não se define por 

ser somente descritiva, mas começou a utilizar inferências, porque procuram 

compreender e expor as causas do que está sendo comunicado ou as 

consequências que podem ser provocadas a partir dela; sendo assim, seu 

objetivo é descobrir o que está por trás do significado das palavras, como 

menciona Santos (2012, p.387): 

Assim, podemos concluir que a análise de conteúdo é uma leitura 
“profunda”, determinada pelas condições oferecidas pelo sistema 
linguístico e objetiva a descoberta das relações existentes entre o 
conteúdo do discurso e os aspectos exteriores. Ademais, a técnica 
permite a compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado 
conteúdo. 

 
 As autoras Caregnato e Mutti (2006) enfatizam a importância de se ter em 

mente que o analista é um intérprete e a interpretação que realizará, a partir de 

um discurso, será carregada e “influenciada pelo seu afeto, sua posição, suas 

crenças, suas experiências e vivências”. A interpretação não pode ser vista como 

a verdade absoluta ou com neutralidade, mas uma exposição produzida pelos 

seus sentidos. Com isto, esclareço que as análises realizadas neste trabalho 

partem de fundamentos teóricos sobre gênero e religião, mas também de minhas 

posições políticas, afetos e vivências.  

 No dia 8 de março de 2020 foi publicado na plataforma Youtube um vídeo 

com o título “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar todos ao 

seu redor” ministrada pela fundadora do movimento Godllywood, Cristiane 

Cardoso. Cristiane cita um versículo bíblico que caracteriza a mulher ideal na 

bíblia: ‘‘a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com as próprias 

mãos'' (Provérbios 14:1).  

A partir disto, Cristiane começa a discursar como as mulheres devem se 

portar diante das situações que surgem. Primeiro, ela diz que a influência é um 

dom dado por Deus às mulheres, porém podem ser usadas tanto para o bem 

quanto para o mal e declara um exemplo de falas recorrentes de mulheres dentro 

da igreja  

Quantas mulheres hoje reclamam que “meu marido não me dá 
atenção, não fica comigo, não me respeita” […] não é porque ela não 
pede, não é porque ela não quer. Qual é o problema? Qual é a 
influência negativa que a mulher está dando em casa que está sendo 
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tão difícil dela receber esta promessa? Onde ela está errando?’ 
(informação verbal)17  

 
Cristiane continua dizendo que o mundo (modo de dizer o que é externo 

às coisas sagradas/santas) tem ensinado às mulheres a influenciarem de uma 

forma agressiva e não sutil e cita outras frases ditas por mulheres: “ela é de 

impor; as coisas tem que ser do meu jeito; eu quero assim; homem não manda 

em mim; o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser; é o meu corpo, são as minhas 

regras”18, se referenciando às falas e posicionamentos do movimento feminista. 

E prolonga-se, justificando que a situação na qual a mulher se encontra hoje - 

não ser valorizada, respeitada e sem receber aquilo que deseja - é resultado 

dessas influências agressivas que fazem com que ela entre em conflito com os 

homens.  

Cristiane Cardoso afirma: 

então qual é a influência sutil que a bíblia ensina? Como você vai 
influenciar o seu marido a ser uma pessoa que você gostaria que ele 
fosse, sem que ele fique com raiva de você? Esta influência que não 
se impõe é o exemplo (informação verbal)19  

 

Portanto, descreve que o exemplo está na reação inesperada que a 

mulher deve ter frente às pessoas e às situações que lhe surgem. Cristiane 

aponta que a reação da mulher irá dizer por ela e cita um exemplo  

Enquanto seu marido está entre duas mulheres, uma amante e você, 
você poderia ser diferente, não precisa estar competindo, se ele falar 
grosso com você, você... (gesto de silêncio). O mundo vai dizer que 
isto é ser boba, ser anulada, mas isto é ser forte. A pessoa está 
brigando e gritando com ela e espera uma reação negativa e ela não 
dá essa reação. Ela não está se colocando em uma posição inferior 
mas superior ao outro. Ela está empoderada.’ (informação verbal)20 

 

Neste momento, seu esposo e pastor, Renato Cardoso, a interrompe para 

dizer  

 
17 Fala da Cristiane Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar 
todos ao seu redor” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 
18  Fala da Cristiane Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar 

todos ao seu redor” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 
19  Fala da Cristiane Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar 
todos ao seu redor” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 
20  Fala da Cristiane Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar 
todos ao seu redor” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 



62 
 

É como Jesus ensinou ‘se alguém te der um tapa no rosto vire a outra 
face’ você reage diferente se a pessoa que te machucou recebe de 
você perdão, o exemplo inesperado desarma aquelas pessoas que 
vêm contra você, você precisa ser forte, crer que fazer o certo sempre 
é melhor do que estar certo, você precisa se auto controlar para não 
bater de volta. (informação verbal)21 

 

 Para finalizar, Cristiane argumenta que a mulher tola, na qual a bíblia cita, 

é aquela que o mundo ensina para ser uma mulher agressiva, egoísta, que 

destrói relacionamento e só pensa nela mesma, e conclui ‘‘nós estamos vivendo 

o hoje, mas não precisamos ser como as mulheres de hoje, podemos ser como 

as mulheres da bíblia.’’ (informação verbal)22 

 De acordo com os dados do próprio vídeo, ele tem alcançado um número 

significativo de ouvintes, na medida em que possui 70.349 visualizações, 8 mil 

curtidas positivas e 76 curtidas negativas, e mais de 170 comentários apoiando 

e aclamando os ensinamentos dados por Cristiane e Renato Cardoso. Alguns 

dos comentários realizados em decorrência do vídeo 

Maravilhosa a explicação a respeito do "dar a outra face" e também a 
definição do que é ser uma mulher empoderada aos olhos de Deus! 
Obrigada Renato e Cristiane!; “Como eu reajo às pessoas e coisas que 
acontecem comigo” - só consegui ter dominação própria depois de me 
converter. Antes eu era geniosa e respondia de igual para igual. Eu me 
entreguei 100% e AMO o que Jesus fez em mim. Hoje sou virtuosa , 
sábia, cheia do Espírito Santo Gratidão IURD; Bispo Renato e d. 
Cristiane, muitíssimo obrigada por este ensinamento. É maravilhoso!; 
Já vivi algumas situações em que as pessoas gritaram comigo, e eu 
fiquei calada e sentia-me magoada e cada vez que me lembrava 
dessas experiências, a raiva e o ódio tomavam conta de mim, porém 
já consegui libertar-me desses "traumas". Porém, numa situação há 
poucos anos atrás, uma pessoa gritou comigo à frente de outras 
pessoas, no momento fiquei muito triste, mas calei-me, não revidei e 
no dia seguinte cumprimentei a pessoa que tinha gritado comigo, como 
se ela nem sequer tivesse gritado, a pessoa ficou sem reacção,  pois 
percebi que a pessoa pretendia que eu tivesse uma reacção negativa 
perante a atitude dela.; Dona Cris, que maravilha de conselho,sabe que 
comecei a fazer exatamente assim e é incrível como DEUS nos honra 
diante das pessoas que esperam uma reação negativa vinda de nós, 
depois depois de sermos agredidas, humilhadas e aí fiz o inesperado 
e BATATA,rsr, venci aquele problema sem perder a calma. 
(Comentários retirados do vídeo  “Exemplos inesperados: como a 
mulher pode influenciar todos ao seu redor” disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s) 

 
21  Fala do pastor Renato Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode 
influenciar todos ao seu redor” disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 
22  Fala da Cristiane Cardoso no vídeo “Exemplos inesperados: como a mulher pode influenciar 
todos ao seu redor” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s 

https://www.youtube.com/watch?v=IwfBto9CcG4&t=293s
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Diante do exposto, o conteúdo apresentado e as interpretações feita por 

Cristiane e Renato Cardoso, revelam que suas orientações se baseiam no 

silenciamento de mulheres, seja qual for a situação a mulher deve abaixar a voz 

e a cabeça, ‘oferecer a outra face’ sem revidar, pois, assim ela será semelhante 

as mulheres sábias da bíblia. Esta interpretação feita por Cristiane Cardoso, 

remete a análise da autora Zordan (2005), que explica como o cristianismo 

corroborou para disseminar uma imagem negativa das mulheres que se 

distanciavam das condutas consideradas morais, na época da inquisição. 

Mulheres que eram vistas como uma ameaça aos preceitos religiosos 

impostos e que sofriam perseguições por serem ‘rebeldes’ e praticarem outras 

religiões que não fosse o cristianismo, consideradas profanas. Como cita Zordan 

(2005), eram necessárias “severas punições para que o feminino 'selvagem' se 

dobre ao masculino 'civilizado'” (Zordan, 2005, p.03). Sendo assim, Cristiane 

Cardoso ao dizer que as mulheres tolas são caracterizadas como agressivas, 

egoístas e que destroem relacionamentos, é se referindo às mulheres que saem 

do papel pré-determinado pela religião, mulheres que se distanciam da 

moralidade bíblica e que, ao permanecerem com tais comportamentos, irão 

sofrer consequências negativas em sua vida pessoal.   

Mulheres nos comentários dizem que já passaram por situações que se 

viram sendo humilhadas, mas que preferiram agir conforme o ensinamento 

bíblico, visto que se elas levantarem a voz, se imporem, se posicionarem, estão 

desagradando a Deus. O incentivo ao silenciamento das mulheres é recorrente 

dentro destes espaços, em que líderes religiosos culpabilizam as mulheres pelas 

situações vulneráveis em que se encontram dentro de casa, com humilhações e 

traições por parte do esposo, mas que são aconselhadas a permanecerem com 

ele e insistirem em mudá-lo, através de orações e comportamentos que, como 

dito pela Cristiane Cardoso, ‘‘não os deixe com raiva’’. 

Em contraposição, trago um trecho do livro “Evangélicas por sua voz e 

participação – Gênero em discussão”, primeira publicação da EIG, organizado 

por Valéria Cristina Vilhena, graduada em teologia e mestre em Ciências da 
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Religião, que foi publicada no dia 14 de março de 2017, no blog oficial do coletivo 

EIG, com título ‘Violência de Gênero e a Igreja’.  

Valéria Vilhena (2017) explica a relação que se estabelece entre as igrejas 

pentecostais e neopentecostais com as violências de gênero. Vilhena (2017) 

pontua que as igrejas fazem parte desta sociedade que violenta, maltrata e 

humilha as mulheres, e questiona quais tem sido o seu posicionamento, não 

somente teológicos, mas práticos para combater e prevenir tais violências. 

Complementa escrevendo que é de extrema importância que as igrejas não 

continuem ignorando este fenômeno social:  

Enxergar o problema com maturidade é reconhecer que os 
evangélicos, os fiéis das nossas igrejas, inclusive a liderança se 
envolvem em comportamentos violentos contras as mulheres, sejam 
elas suas namoradas, companheiras, filhas, esposas, ex-esposas. 
Atente que as fiéis de nossas igrejas sofrem, inclusive, com violações 
dos limites das relações, com assédios, relações sexuais extra 
conjugais, estupros, etc. É pernicioso que igrejas dêem respaldo, em 
nome de Deus, ou da família, à quaisquer tipos de violência contra as 
mulheres silenciando-as em suas igrejas ou respaldando, protegendo, 
acobertando os homens que as violentam (VILHENA, 2017)23 

 

A teóloga Vilhena compreende que um dos entraves que impossibilitam 

que evangélicos tomem consciência de suas responsabilidades, em agir em 

nome de Deus com ações bárbaras, é devido à repetição do que a teóloga 

denomina de “mantra evangélico”. Este “mantra evangélico” ela define como 

sendo uma repetição ausente de pensamento crítico, reproduções de crenças 

arcaicas e medievais, “pois nos parece que ele foi impedido de pensar, 

raciocinar, refletir e só repete pedaços de sermões ou interpretações bíblicas de 

cunho fundamentalista” (VILHENA, 2017). 

Diante disso, apresento a posição signficativa do Coletivo EIG em relação 

a legalização do aborto que afeta diretamente a vida de mulheres no Brasil, com 

intuito de elencar tais posicionamentos com as políticas públicas que se dirigem 

a atender os direitos das mulheres. No dia 30 de maio de 2017 foi publicada uma 

entrevista com o título “É possível alinhar a proposta feminista com o 

 
23 Disponível em: https://mulhereseig.wordpress.com/2017/03/14/violencia-de-genero-e-a-
igreja/ 
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evangelho?”24 no blog oficial do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, 

concedida pela fundadora do coletivo, Valéria Cristina Vilhena, ao jornalista 

Edson Caldeira do site Metrópole de Brasília.  

O jornalista Edson traz a seguinte questão: “Um dos temas 

imprescindíveis em fóruns de igrejas que tratam a pauta das mulheres é o aborto. 

Qual é sua opinião sobre o assunto?” Valéria Vilhena responde que as políticas 

públicas não devem ser elaboradas a partir de viés religioso e ideológico, sendo 

que o objetivo é atender toda população independente de crenças e não se pode 

determinar e impor uma religião em uma sociedade legalmente laica: 

Quando na sociedade há uma discussão, especialmente do âmbito da 
saúde pública, porque as mulheres dão entrada no SUS já com 
hemorragias, isto é, já com risco de vida e muitas morrem é um 
problema primeiramente de saúde pública e precisa ser enfrentado. E 
não pode ser encarado, tratado a partir de minha fé. Não é argumento 
e não é solução, porque diante de uma sociedade machista onde 
muitas mulheres são abandonadas por homens, traídas, violentadas 
(atente que 406 mulheres por dia dão entrada no SUS vítimas de 
violência doméstica); atente que muitas mulheres que abortam já tem 
outros filhos, são casadas. Atente para que ainda, em pleno século 
XXI, muitos homens não são criminalizados pelo aborto, como se as 
mulheres tivessem engravidadas sozinhas, atente…atente… então 
não está sendo discutido, não é pauta em fóruns, as mulheres não 
estão sendo ouvidas, os dados não estão sendo expostos. Deveria 
estar. É necessário estar, mas não está. Não se olha pelo viés da 
saúde pública, mas pelo viés religioso, ou seja de um Deus cristão que 
não é o Deus de toda a sociedade, a sociedade é laica! E as políticas 
públicas não podem estar aí para responder a partir de um sistema de 
crença, mas as políticas públicas precisam atender, responder a 
demandas da sociedade como um todo. Agora se o aborto for 
descriminalizado e legalizado não será obrigatório – as cristãs e os 
cristãos continuarão em seu posicionamento de fé e não abortarão. 
Mas tenho mapeado um dado importantíssimo pela EIG – Evangélicas 
pela Igualdade de Gênero - que recebe relatos de violências sofridas 
pelas mulheres evangélicas, a de que o aborto também é feito por elas, 
mas com muita culpa. E carregam estas culpas sozinhas, porque os 
homens deixam a seus encargos, exatamente para não se sentirem 
responsáveis – o que é de uma hipocrisia e irresponsabilidade sem 
tamanho. (https://mulhereseig.wordpress.com/2017/05/30/e-possivel-
alinhar-a-proposta-feminista-com-o-evangelho/) 

 

 A contribuição dada pela teóloga Valéria Vilhena é justamente a 

separação que deve ocorrer entre o Estado e as religiões, no sentido de não 

permitir que o país seja regido por normas religiosas e crenças de determinado 

 
24 Disponível em: https://mulhereseig.wordpress.com/2017/05/30/e-possivel-alinhar-a-proposta-
feminista-com-o-evangelho/ 

https://mulhereseig.wordpress.com/2017/05/30/e-possivel-alinhar-a-proposta-feminista-com-o-evangelho/
https://mulhereseig.wordpress.com/2017/05/30/e-possivel-alinhar-a-proposta-feminista-com-o-evangelho/
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grupo, pois isto afastaria o objetivo de atender toda a população de forma 

igualitária, respeitando-os enquanto sujeitos de direito, se contrapor à 

democracia e à liberdade religiosa dos indivíduos, além de ferir o princípio da 

laicidade do Estado, estabelecida no Art 5º, inciso VI, da Constituição Federal de 

1988 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: VI - e inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias (BRASIL, 1988). 

  

Isto resguarda e valoriza a diversidade e pluralidade humana, para que 

toda população possa exercer seu direito e liberdade religiosa, contudo sem que 

uma religião se sobressai a outra, proibindo de serem praticadas, evidenciando 

que o Estado deve permanecer e ser defendido enquanto laico para que seja 

possível. 

 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O SERVIÇO SOCIAL 

 

 Com a finalidade de continuar com a discussão do Estado Laico, elenco 

o posicionamento do CFESS, publicado em 2016, e também destaco o art. 6º do 

Código de Ética do Assistente Social, como forma de aproximar com as 

discussões realizadas neste trabalho. Proponho trazer esta reflexão com o 

Serviço Social devido a profissão ser composta majoritariamente por mulheres e 

por conta do Serviço Social ser visto, por muito tempo, como ação de filantropia 

e ajuda que deveria ser executado por mulheres, já que a divisão sexual do 

trabalho historicamente remeteu às situações de cuidado e caridade às 

mulheres. Além disso, a profissão possui como público majoritário, o público 

feminino.  

No dia 06 de Janeiro de 2016, o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) publica a primeira resolução do ano, uma edição especial em defesa 

do Estado Laico, com dois banners escrito “Queremos Estado Laico Já!” e “Sou 

Assistente Social e defendo o Estado Laico” e explicita que deve haver respeito 
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ao usuário e ao Código de Ética no atendimento: “não manifestamos 

concepções, convicções e valores fundamentados em dogmas religiosos; não 

expomos imagens e símbolos de qualquer religião.” 

O CFESS se posiciona contra qualquer tipo de intervenção do Estado a 

partir de convicções religiosas na vida das pessoas, do mesmo jeito que é 

inaceitável o Estado intervir nas liberdades religiosas de cada sujeito. CFESS 

aponta os perigos de não defender o Estado Laico  

A atuação profissional de assistentes sociais no Brasil, comprometida 

com valores e princípios ético-políticos fundamentados nas conquistas 
históricas que afirmam a humanização do ser social - como a defesa 
da liberdade como valor ético central e da democratização do poder 
econômico e político - e, consequentemente, contrária a todas as 
formas de injustiça, discriminação ou barbárie, se impõe a necessidade 
de identificação e recusa das ameaças ao Estado Laico presentes na 
realidade brasileira, do avanço do conservadorismo, do irracionalismo 
e da intolerância religiosa no cotidiano profissional e a consciência 
crítica de que estas tendências são incompatíveis com o Estado 
Democrático de Direitos e uma ameaça à efetivação da ética 
profissional (CFESS, 2016, p.02) 

 Nesta resolução, o CFESS denuncia casos antiéticos cometido por 

assistentes sociais, como utilizar versículos bíblicos em seus carimbos, 

utilizados de forma inadequada visto que o carimbo é uma ferramenta de 

trabalho do profissional. Por isso, os dogmas religiosos não devem interferir em 

sua atuação. Outra ação antiética é a realização de orações/rezas que por 

diversas vezes são feitas em ambientes públicos de trabalho; assim como a 

presença de símbolos religiosos em instituições públicas, muita das vezes 

colocados pelos próprios profissionais do Serviço Social. Nos princípios 

fundamentais presentes no art. VI e VII do Código de Ética do/a Assistente 

Social, conforme regulamentada na lei da profissão 8.662/93, declara o seguinte  

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos 
socialmente discriminados e à discussão das diferenças; VII. Garantia 
do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso 
com o constante aprimoramento intelectual (Código de Ética do/a 
Assistente Social, 1993, p.23,24). 

Por conta disto, observo ser importante os profissionais do Serviço Social 

estarem antenados em relação ao crescimento do número de pessoas que 
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regem suas decisões e concepções de mundo a partir de valores religiosos, 

repercutindo em diversas áreas - social, econômica e política.  

É uma realidade. Entretanto, através do diálogo e fortalecendo a 

democracia, podemos conhecer grupos religiosos que tem se formado dentro da 

igreja com o intuito de proteger os direitos da população, que defendem o Estado 

Laico e que utilizam e vivem sua fé para não atacar outras religiões, e propõem 

uma discussão plural, ética e diversificada. Não estou dizendo que o Serviço 

Social deve se juntar a estes grupos, no sentido de fazer parte ou integrar, mas 

conhecer e ouvir.  

Ao se aproximar e compreender o que estes grupos têm feito, é possível 

visualizar uma nova forma de se comunicar com o/a usuário/a, sem atacá-lo ou 

constrangê-lo por conta de sua religião ou não-religião, a partir de preconceitos. 

Perceber que é possível construir um diálogo com estes/estas usuários/as, 

fundamentado na defesa de seus direitos e na liberdade religiosa. Por fim, é 

garantido mais um elemento presente no Código de Ética dos Assistentes,  

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 
discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 
religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade 
e condição física (Código de Ética do/a Assistentes Sociais, 1993, p. 
24) 

O Código de Ética prevê que o tanto o profissional quanto o/a usuário/a 

deve se sentir confortáveis no atendimento, sem que haja discriminação, mas 

que o respeito seja crucial para que ambos possam usufruir de sua cidadania, 

liberdade de escolha e que o diálogo democrático seja norteador do atendimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir destas duas perspectivas oriundas de mulheres que professam a 

mesma doutrina religiosa, percebe-se diferentes interpretações da bíblia e a 

existência de impactos diferentes na comunidade religiosa que frequentam. O 

fato de as mulheres evangélicas começarem a ocupar cargos de liderança dentro 

de seus espaços religiosos, caracterizou um passo significativo no lento 

processo de luta pela igualdade entre elas e os homens evangélicos.  
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 Todavia, a partir de discursos ministrados por estas mulheres, entende-

se que o fato de ter uma mulher na liderança não necessariamente resultará em 

posicionamentos contra o machismo, a opressão e submissão da mulher, no que 

tange a situação de Cristiane Cardoso, que apesar de ocupar um local 

conquistado pelos movimentos feministas, ou seja, local de liderança e 

destaque, Cristiane propaga discursos que corroboram para a permanência e 

naturalização de situações de opressão vivida por mulheres evangélicas, 

pontuando que os problemas que surgem no casamento devem ser 

solucionados pela mulher, responsabilizando-a pelas divergências na relação e 

propõe que se silencie e se dedique a ser compreensiva com seu cônjuge, 

independente do que ele faça. 

No que diz respeito ao coletivo EIG, foi possível identificar um 

comprometimento com a defesa de direitos e encaminhamento das mulheres em 

situações de violência aos órgãos estatais, responsáveis no acolhimento e 

atendimento especializado. Ao contrário do outro grupo, o coletivo EIG não 

culpabilizou as mulheres pelas situações em que se encontram, não justificaram 

como ‘falta de Deus’ ou ‘falta de sabedoria’, mas compreendem e realizam uma 

análise de conjuntura a respeito das lutas sociais, de grupos minoritários e se 

posicionam contra injustiças e opressões causadas em ambientes religiosos, e 

fora dele também. Vanessa Carvalho, juntamente com outras teólogas 

feministas, se debruçam a estudar e a reformular as interpretações bíblicas, a 

partir da teologia da suspeita, capaz de questionar a escritura sagrada, 

compreendendo o contexto e por quem foi escrito. 

Constata-se a importância da existência de coletivos como a EIG, visto 

que possuem voz ativa dentro de suas comunidades religiosas, trazendo 

discussões de gênero em um local que ocorre tantas violações de direitos, 

sobretudo oriundos de líderes religiosos que se utilizam de interpretações 

bíblicas para perpetuarem a submissão da mulher e fecham os olhos e os 

ouvidos para os pedidos de socorro de mulheres evangélicas. 

O objetivo desse trabalho não foi construir uma narrativa que fosse de 

encontro com a religião evangélica a fim de contribuir com sua superação. A 
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problemática não gira em torno da religião em si, mas de quem as propaga 

enquanto uma ferramenta de poder e controle. O ponto central não é afastar as 

pessoas de suas crenças religiosas, mas levantar questões a respeito de quem 

as lidera. 

Em concordância com o texto de Rosa Luxemburgo, ‘O Socialismo e as 

igrejas’, publicado em 1905: “Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões 

que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de 

perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros” (LUXEMBURGO, 

1905). É interessante ressaltar que a autora aponta contradições dentro do 

universo católico, visto que as ações dos padres não condiziam com os 

ensinamentos bíblicos, ao mesmo tempo em que perdoavam as dívidas dos ricos 

e poderosos da época, se colocavam contra a luta dos trabalhadores, os 

repreendiam e tentavam convencê-los de que deviam aguentar pacientemente 

todas as injustiças e sofrimentos, justificando ser ‘plano de Deus’.   

Como não há previsão, nem intenção, de que um dia as religiões deixem 

de existir, é importante refletir como as lideranças religiosas têm orientado seus 

fiéis, o que as ideias e discursos de lideranças denominadas progressistas têm 

disseminado e divulgado na vida de milhares de mulheres que as ouvem. Posto 

que os discursos religiosos detêm um poder de formar pensamentos e induzir 

ações, se faz necessário observar o que tem sido disseminado e assim, 

compreender como estes discursos têm se mostrado presentes no cotidiano 

individual e social.   
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