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Dedico à todas as mulheres incríveis da minha vida, em especial, 

À minha mãe! 
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“Todos vocês são filhos de Deus mediante a 
fé em Cristo Jesus, 
pois os que em Cristo foram batizados, de 
Cristo se revestiram. Não há judeu nem 
grego, escravo nem livre, homem nem 
mulher; pois todos são um em Cristo 
Jesus.”  

Paulo 
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Resumo 

O presente artigo monográfico se propõe a observar em que medida o movimento feminista 
vem influenciando ações de mulheres evangélicas que assumiram também a identificação 
“feminista”, e ainda a influência deste movimento em organizações evangélicas. Este trabalho 
também pretende observar como essas mulheres tem se organizado politicamente e quais as 
formas encontradas por elas para disputa de narrativas de “ser evangélico”, e ainda considera 
as tensões e contradições de exercer a religiosidade evangélica juntamente com a identidade 
feminista. Os dados e material empírico que sustentam essa pesquisa foram coletados e 
produzidos através do acompanhamento dos grupos “Feministas Cristãs” e “Feministas 
Cristãs-RJ” no Facebook e da Fanpage da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto 
(FEPLA) e, em especial, através de entrevistas com integrantes do grupo “Feministas Cristãs-
RJ”. 

Palavras chave: Feminismo; Protestantismo; Religião evangélica; Movimentos Sociais 
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Abstract 

This monographic article proposes to observe the extent to which the feminist movement has 
influenced the actions of evangelical women who have also assumed the "feminist" 
identification, as well as the influence of this movement in evangelical organizations. This 
work also intends to observe how these women have been organized politically and which are 
the forms they find to the dispute of narratives of "being evangelical", and also considers the 
tensions and contradictions of exercising the evangelical religiosity together with the feminist 
identity. The data and empirical material that support this research were collected and 
produced through the follow-up of the groups "Feministas Cristãs" and "Feministas Cristãs-
RJ" on Facebook and the Fanpage of the Evangelical Front for Legalization of Abortion 
(FEPLA), and, in particular, through interviews with members of the group "Feministas 
Cristãs-RJ". 

 
Key-words: Feminism; Protestantism; Evangelical religion; Social Movements 
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Introdução 

 

“... para as ciências sociais, as religiões são realidades socialmente construídas e as 
práticas religiosas, as representações simbólicas e os discursos religiosos são 
reveladores de relações sociais. Assim, a pertença a uma classe, a uma raça ou a um 
sexo determina e delimita as práticas religiosas, mesmo aquelas consideradas do 
domínio privado. Além disso, as crenças, práticas e representações religiosas agem 
sobre a realidade, seja reforçando as estruturas sociais, seja modificando-as. 
Compreender as religiões como espaços complexos portadores de contradições e 
ambiguidades, de produção, reprodução e transformação de relações sociais em 
todos os domínios, aqueles do culto, dos símbolos, como do saber, e não somente o 
da organização, é uma questão teórica. Assim sendo, é no quadro das relações 
sociais de sexo – o gênero –, de raça e de classe que devem ser analisadas as 
relações das mulheres com as religiões e das religiões com as mulheres. Tal tomada 
de posição teórica e metodológica supõe uma abordagem dinâmica das religiões e 
das relações das mulheres com as religiões. A observação empírica mostra a 
ambiguidade da ação religiosa. As religiões não funcionam sempre e em todas as 
sociedades como forças conservadoras que contribuem para a subordinação das 
mulheres. Em certas circunstâncias elas podem funcionar como forças inovadoras, 
como um catalisador de mudanças sociais e políticas. Como fiéis, as mulheres 
podem se submeter ao poder disciplinador das religiões, mas podem, igualmente, 
por sua ação e seu pensamento, contribuir para sua mudança” (ROSADO, 2015, p. 
10) 

 

Ao falar sobre as complexas dinâmicas dos espaços religiosos, Maria José Rosado, 

muito inspirada na abordagem de clássicos das ciências sociais da religião, encara as 

especificidades que envolvem as produções de significados compartilhados pelos atores 

religiosos. Como religiões são produções socialmente construídas, através delas podem ser 

reforçados padrões e estruturas sociais, ou através das relações estabelecidas com e neste 

campo, podem haver transformações dessas estruturas. Essa última concepção se faz 

interessante aqui para a abordagem das questões de gênero e política que envolvem as 

feministas evangélicas, grupo focalizado nesta pesquisa.   

A definição de gênero a ser utilizada se baseia no conceito cunhado por Joan Scott, 

entendendo que este é uma construção social e não uma questão biológica, sendo uma das 

bases históricas para as relações de poder entre homens e mulheres. 

“O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o 
gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às 
relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 82) 

O foco deste artigo monográfico está nas questões de gênero relacionadas às mulheres, 

suas vivências, construções, práticas, papéis sociais desempenhados e as mudanças que 

acontecem na interação entre essas e o protestantismo.  
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Segundo Rosado (2015), as religiões são estruturadas sob o domínio masculino. Nesse 

sentido, a produção do conhecimento científico, doutrinário e teológico é dos homens, embora 

as práticas religiosas sejam, em sua maioria, entregues às mulheres. Vale lembrar, ainda, que 

são estas, segundo dados do IBGE, maioria entre os fiéis no Brasil.  

Há uma complexidade nos estudos de gênero e religião, pois no campo religioso se 

encontram grandes quadros de referência para a construção do que é “ser mulher” na 

sociedade ocidental contemporânea, e assim o foi anteriormente em outras sociedades, 

variando de acordo com contextos e períodos históricos. A complexidade consiste em, ao 

passo que neste campo existe espaço de atuação para as mulheres exercerem parte de sua 

subjetividade, já que elas são as maiores praticantes, é nele que muito das subjetividades 

femininas são também moldadas e contidas. 

A Igreja - que carrega um anti-feminismo em suas lideranças - é considerada por 

Bourdieu (2009) uma das principais instituições responsáveis pela diferenciação do homem e 

da mulher e pela reprodução da dominação de gênero, assim como o fazem o Estado, a 

família e a escola.  

Ao mesmo tempo em que as igrejas evangélicas respondem a questões existenciais e 

oferecem as mulheres praticantes sugestões para resoluções de problemas em relação à 

família, são também nesses espaços que se reafirmam o que é de responsabilidade e 

pertencente ao “universo feminino”, baseado em valores de uma sociedade patriarcal, que 

hierarquiza o homem e a mulher, delimitando também o que deve ou não ser feito por cada 

um.  

As formas de exercer a espiritualidade e as concepções religiosas não são restritas aos 

espaços físicos de igrejas. Os valores religiosos de um grupo podem ser catalizadores para 

atuações no espaço público, a religião não está presa no âmbito do privado. Este artigo 

monográfico busca então explicitar as ambiguidades nas relações de mulheres e coletivos 

cristãos, primordialmente evangélicos, que integram o movimento feminista, entendendo que 

esse movimento é, em geral, rechaçado por parte dos evangélicos. Apesar disso, considera-se 

aqui a filiação religiosa como uma das forças que impulsionam essas mulheres a buscar uma 

transformação desse quadro representativo. 
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Propõe-se também observar as tensões vividas por essas mulheres que se identificam 

como evangélicas e feministas, compreendendo quais as motivações para tal identificação. 

Além de examinar as influências feministas no evangelicalismo, atentando para as adesões e 

incorporações seletivas de algumas pautas feministas nas igrejas evangélicas, e também para a 

militância por parte das mulheres estudadas, em prol de pautas do movimento que ainda são 

fortemente negadas e criticadas pelas igrejas, como o aborto. 

 

Metodologia 

 

Meu objetivo neste trabalho era compreender as complexidades que envolvem o 

engajamento político e a filiação religiosa de feministas no meio evangélico, suas formas de 

organização e militância, suas narrativas, as ressignificações e identificações produzidas por 

ela neste ambiente religioso majoritariamente conservador. A metodologia utilizada é 

fundamentalmente qualitativa, pois “a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas” (MINAYO, 2002, p.22), sendo então composta 

por dois mecanismos para coleta e análise dos dados.  

O primeiro foi o acompanhamento de dois grupos de feministas evangélicas e uma 

página do Facebook; o segundo foi a realização de entrevistas com base em roteiros 

semiestruturados com mulheres integrantes dos grupos e que se identificam publicamente 

como feministas evangélicas.  

A escolha pelos grupos “Feministas Cristãs” e “Feministas Cristãs- RJ” se deu, pois, o 

primeiro é o grupo que aglutina a maior quantidade de mulheres sobre essa temática no Brasil, 

sendo também um dos mais antigos, criado em 2014. A escolha pelo “Feministas Cristãs-RJ” 

foi feita porque através deste poderia ter contato pessoal e direto com mulheres evangélicas 

que militam pelas causas feministas no Rio de Janeiro, para realização das entrevistas. Este 

segundo grupo, pela proximidade geográfica de suas integrantes, se organiza e mobiliza mais 

para ações nas ruas, criando atos juntamente com outros coletivos cristãos progressistas e 

também, em geral, participando das manifestações feministas que ocorrem no Rio de Janeiro. 

Ao acompanhar as postagens nestes dois grupos, se mostrou interessante para a 

pesquisa acompanhar também um outro coletivo que se originou das necessidades de algumas 

das mulheres que compõem o Feministas Cristãs-RJ de um posicionamento quanto à questão 
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que gerava polêmica nos grupos do Facebook, o aborto. Além disso, o acompanhamento da 

Fanpage da FEPLA, coletivo escolhido, possibilita observar as interações com pessoas 

contrárias as pautas defendias por esta Frente, pois é aberta a todos os que têm acesso às redes 

sociais Twitter e Facebook. Diferente dos grupos, que são secretos e restritos as mulheres que 

concordam minimamente com os conteúdos que são compartilhados neles, a página da Frente 

Evangélica pela Legalização do Aborto está sujeita a ataques e discordâncias.    

Através do grupo do Facebook, fiz contato com seis mulheres que interagiam com 

certa frequência naquela plataforma. Ao serem perguntadas se aceitariam ser entrevistadas 

para esta pesquisa todas prontamente responderam que sim. Essa técnica foi escolhida por 

abarcar a coleta de dados subjetivos que não seria possível apenas pelo acompanhamento 

online, e pela impossibilidade de uma observação participante, tanto pela duração da pesquisa, 

quanto pelas formas de organizações desinstitucionalizadas dos coletivos acompanhados. A 

entrevista foi então a melhor técnica encontrada, Minayo (2002) afirma que: 

 “Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto 
da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada” 
(p. 57) 

 

. A proposta inicial para a realização das entrevistas era realiza-las com mulheres que 

fizessem parte de comunidades de fé evangélicas que já fossem também engajadas nas pautas 

progressistas, mas isso não foi possível, pois as que se mostraram dispostas a serem 

entrevistadas e se enquadravam nessa categoria exercem muitas funções dentro e fora de suas 

comunidades e as disponibilidades de agenda para realização das entrevistas não eram 

compatíveis. 

 Outras mulheres que integram o coletivo Feministas Cristãs-RJ, mas congregam em 

igrejas “tradicionais” também se puseram à disposição, sendo então entrevistadas, trazendo 

para a pesquisa outras questões, levando a militância também para o ambiente 

congregacional.  

Foi feita a escolha de preservar as identidades das entrevistadas, mantendo em 

anonimato seus verdadeiros nomes, trocando esses para nomes de flores, serão chamadas de 

Rosa (20 anos), Lírio (21 anos) e Jasmim (19 anos).  
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Essa questão estava em aberto, mas quando uma das entrevistadas demonstrou receio 

quanto a ter sua identidade exposta sendo atrelada a uma militância que ela considera perigosa 

dado o contexto social e político atual, decidi então por trocar seus nomes fazendo também 

alusão a chamada Primavera Feminista. 
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O “Feministas Cristãs” e a FEPLA 

“Somos meninas e temos orgulho disso. Discordamos de inúmeras coisas, mas quem 
aqui foi feito pra apenas concordar? Feministas. Lutamos contra a opressão de 
milênios de história, e por essa razão somos um pouco loucas. Ainda que 
revolucionárias, cremos em um Deus soberano e cheio de amor, que traz a todos, 
mulheres e homens, a misericórdia e a graça, igualmente, sem distinção. E para que 
tudo isso aconteça de forma saudável entre nós pedimos humildemente para que 
respeitem as diferenças (principalmente religiosas) e evitem desavenças 
desnecessárias entre vocês. Sempre é interessante um trânsito de informação”. 
(Descrição do grupo “Feminista Cristãs” no Facebook) 

Essa é a descrição do grupo no Facebook chamado “Feministas Cristãs”, o grupo foi 

criado em maio de 2014 e hoje conta com a participação de mais de cinco mil mulheres, que 

assim se identificam. Com integrantes de todo o Brasil, o grupo é abrangente quanto à filiação 

religiosa, não sendo composto apenas por mulheres católicas ou evangélicas –ainda que essas 

representem a grande maioria do grupo-, mas por qualquer mulher que se considere cristã e 

compartilhe o significado e entendimento de um Deus soberano e cheio de amor, como 

descrito. O grupo é também aberto para mulheres de outras religiões que queiram conhecer os 

debates que nele circulam. 

Além da descrição, a categoria selecionada para “tipo de grupo” releva ainda mais o 

objetivo central desse ajuntamento: grupo de apoio. Sendo assim, é um grupo restrito e 

destinado apenas a mulheres. Grande parte das publicações que são feitas consistem em 

desabafos por decepções nas comunidades de fé locais, o que é mais recorrente por parte das 

mulheres que frequentam igrejas evangélicas, porém também se encontram pedidos de 

conselhos de como agir em suas igrejas ou também publicações em agradecimento a outras 

mulheres do grupo pelo suporte. 

Essas características de publicações se repetem no grupo especifico para mulheres do 

Rio de Janeiro, o “Feministas Cristãs – RJ”. Este surgiu também através da internet, quando 

algumas mulheres que integravam o grupo nacional demonstraram a necessidade de se 

encontrarem pessoalmente no fim do ano de 2015, essas mulheres visavam melhor apoio, 

suporte e comunicação, para uma maior mobilização. A partir dessa necessidade deu-se início 

a realização de encontros e reuniões, primeiramente no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. 

Após duas das reuniões realizadas pelas mulheres do RJ, em junho de 2016 houve então a 

criação oficial do “Feministas Cristãs – RJ”.  
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Este grupo do Rio de Janeiro tem como descrição: 

 “Um espaço para nos sentirmos acolhidas em nossos questionamentos e 
desconfortos, para nos aproximarmos e nos conhecermos, para que possamos 
fortalecer o corpo de Cristo, do Cristo que nos enxergou, falou conosco de igual para 
igual, e nos amou. Jesus era feminista sim! ”  (Descrição do grupo “Feministas 
Cristãs- RJ” - Grifos originais) 

Na categoria “tipo de grupo” está a palavra “Família”, que também sugere o apoio e 

suporte vistos no grupo nacional. Para além dos desabafos, também são vistos pedidos de 

conselhos, de indicações de igrejas que não sejam “machistas” e postagens de divulgações de 

eventos relacionados a pautas progressistas no geral e também relacionadas a temática do 

grupo, cristianismos e feminismos. Nessa descrição, é mobilizada a categoria de Jesus como 

Cristo, que demonstra o perfil da maioria das mulheres que ali entravam, expondo quais eram 

os quadros referenciais religiosos, compreendendo especialmente mulheres evangélicas.  

O Feministas Cristãs-RJ é atualmente composto por 560 membras. No entanto, as que 

participam dos encontros e ações “off-line” têm um quantitativo em torno de 20 mulheres. 

Para além dos encontros de conversa e apoio que já ocorriam, algumas mulheres 

começaram a se mobilizar para juntas representarem o Feministas Cristãs-RJ nas 

manifestações feministas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Em novembro de 2017, 

durante os atos de mulheres na Cinelândia contra a PEC 181/151 foi possível observar 

mulheres cristãs com cartazes que condiziam com as reivindicações postas ali naquele ato, 

como “evangélicas contra a PEC 181” ou “Cristãs na luta”, e também “Feministas Cristãs”. 

Os registros fotográficos desta manifestação foram divulgados no grupo e nas páginas 

pessoais das entrevistadas. 

Essas mulheres, durante as manifestações, carregam cartazes e estandartes se opondo 

também aos evangélicos conservadores que estão presentes na política partidária institucional. 

Esses evangélicos que aqui são chamados conservadores são aqueles que mobilizam discursos 

morais contrários às pautas de direitos de minorias como a população LGBT e reivindicações 

a respeito dos direitos reprodutivos das mulheres. A Frente Parlamentar Evangélica é uma das 

formas de institucionalização destes que, desde sua composição se utilizam da justificativa de 

                                                           
1 A PEC 181/95 sofreu alterações pelo então deputado Jorge Mudalen (DEM-SP). Elas determinavam que o 
princípio da dignidade da pessoa humana e inviolabilidade à vida devem ser aplicados desde a concepção e não 
só após o nascimento. Com isso, estaria sendo criminalizado o aborto mesmo nas circunstâncias em que esse é 
permitido legalmente, como em casos de gravidez decorrente de estupro, em casos de fetos com anencefalia ou 
quando a gravidez oferece risco de vida para a mulher.  
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defender interesses e valores caros a sociedade, os valores morais da família e da vida, que 

para eles são a base da sociedade que está sendo desfeita através das conquistas da população 

LGBT e das lutas de mulheres, que eles afirmam ser privilégios. A frente se constituiu em 

início dos anos 90, posteriormente à redemocratização no Brasil e à Constituinte, se 

oficializando em 2003. A FPE é composta por inúmeras denominações, e como toda frente 

parlamentar, se renova a cada mandato, mas não mudam muito as características inter-

denominacionais, sendo integrada por parlamentares de denominações históricas e 

pentecostais, como por exemplo a Igreja Batista, Igreja Metodista, Assembleia de Deus e 

IURD2. 

A oposição dessas mulheres é uma demonstração de como o grupo religioso 

denominado evangélico é heterogêneo, plural. A identidade evangélica e suas narrativas 

legítimas estão em disputa. Nas manifestações do 8 de Março de 2018, mais uma vez 

feministas evangélicas estavam ali, junto a outras mulheres feministas, se organizando e 

tensionando o lugar do evangélico, como afirma Thamyra Thâmara (In: FERNANDES, C; 

CONRADO, F., 2017):  

“É preciso que a gente entenda que evangélico não tem uma cara só. Não é sinônimo 
de Bolsonaros ou Felicianos. A identidade evangélica está em disputa e tem uma 
galera comprometida e engajada    levantando a bandeira do acolhimento, do 
respeito à diversidade, do amor fraterno e da dignidade humana. Sou Cristã e 
Feminista sim! ”. (p. 175) 

Através do grupo do Facebook coletivos foram sendo organizados e construídos 

visando uma maior atuação política. Nas interações de algumas mulheres, foi formada a 

Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que começa a atuar efetivamente no final de 

2017, depois das mudanças feitas na PEC 181. A FEPLA tem páginas nas redes sociais 

Twitter e Facebook, mas é nesta segunda que a página oficial aberta tem maior 

movimentação. No FB da FEPLA encontramos textos compartilhados de outros coletivos 

cristãos progressistas e também conteúdos próprios, além de divulgação dos eventos que são 

organizados por elas. 

 A fanpage da Frente conta com mais de sete mil pessoas que curtem e seguem, e 

foram quarenta e três publicações nesta página desde o dia 12 de dezembro de 2017 (quando 

se iniciou a página) até o dia 15 de novembro de 2018. As primeiras publicações giravam em 

torno da construção do perfil da mulher que aborta e das motivações que fizeram as mulheres 

                                                           
2 Para saber mais ver Vital da Cunha e Lopes, 2012.  
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que integram a Frente se organizarem pela legalização do aborto, utilizando-se de argumentos 

de direitos civis e sociais, sem excluir argumentos religiosos do direito à vida das mulheres 

que abortam e a escolha que lhes é vedada. Na página podem ser encontrados além de textos 

autorais, também compartilhamentos de eventos de outros coletivos e convocações para atos 

de mulheres e convocações para atos em favor dos direitos humanos.

       

Figura 1: Imagem de Capa da Fanpage do Facebook       Figura 2: Imagem ilustrativa de um texto autoral    

Fontes: Imagens de divulgação na internet 3 

 

Tendo sido feita essa breve retrospectiva da história do grupo “Feministas Cristãs-RJ”, 

vale salientar que neste coletivo foram entrevistadas três mulheres para a pesquisa. Trata-se 

de mulheres evangélicas que acharam neste grupo o acolhimento e identificação com outras 

que passam por dilemas parecidos dentro das igrejas locais. Como disse uma das 

entrevistadas: “...foi ali que eu comecei a ter o meu primeiro contato com o que era a 

possibilidade de ser uma mulher evangélica e ser uma mulher feminista. Aí que eu encontrei 

outras mulheres assim também, que passam pelas mesmas situações que eu.”. 

A identificação como feminista está inserida ainda em uma coletividade mais 

abrangente, explicitada pela maioria das participantes do Feministas Cristãs-RJ e também 

pelas entrevistadas, incluindo então homens e também mulheres que não necessariamente se 

identificam como feministas ou militem por essas pautas, que são os evangélicos 

                                                           
3 Retiradas de < https: //www.facebook.com/frenteevangelicapelalegalizacaodoaborto/ > Acesso em: 13 de 
novembro de 2018, às 11:30. 
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progressistas. Estes atuam no Brasil há anos, tendo alguns marcos que serão explicitados 

brevemente.  

Entendemos como progressistas aqui aqueles que se opõe ao conservadorismo 

evangélico no espaço público, em especial na política, mas também nas grandes mídias. Os 

que defendem direitos civis, sociais e ambientais, que tem como agenda também a laicidade 

do Estado e se colocam contra a intolerância religiosa. São ainda os que se engajam de 

alguma forma no combate à desigualdade econômica, racial e de gênero e que defendem e 

priorizam os direitos humanos, sendo ou não filiados a partidos políticos, podendo ser ou não 

organizados em coletivos. 

Organizações como a Confederação Evangélica do Brasil, que surgiu nos anos 30, a 

Aliança Bíblica Universitária, que começa nos anos 60, Visão Mundial que atua no Brasil 

desde 1975 e ainda o Movimento Evangélico Progressista nos anos 90 são exemplos da 

presença de evangélicos progressistas no Brasil. Casos de grande visibilidade são os de 

Rubem Alves, evangélico progressista que contribuiu para a formulação da Teologia da 

Libertação, Paul Freston e Robson Cavalcanti, que segundo Trabuco foram "intelectuais 

importantes na aproximação dos evangélicos com as esquerdas” (TRABUCO, 2016, p. 521).  

Magali Cunha traz um entendimento de Joanildo Burity sobre as questões mais 

sensíveis entre esquerda e direita no campo político brasileiro, que se refletem no 

posicionamento progressista ou conservador entre os evangélicos ainda hoje. 

 

“Burity avalia que a questão-chave que delimita fronteiras entre evangélicos 
conservadores e progressistas é ‘a regulação estatal sobre o corpo, particularmente a 
sexualidade: aborto, homossexualidade e manipulação genética. (...) O segundo 
embate refere-se mais ao acerto de contas entre fé evangélica e pluralismo 
sociocultural, esposado por diversas formas de esquerda não ou pós-marxista 
influenciadas pelos movimentos de direitos civis, estudantil, feminista, ecológico e 
gay dos anos de 1960 em diante, que ganharam visibilidade desde fins da década de 
1980’ (BURITY, apud, CUNHA 2017 p. 244) ” 

 

Com o crescimento da visibilidade dos evangélicos conservadores na política e na 

grande mídia, o advento da internet tornou-se um canal de divulgação de conteúdo e 

militância, seja para angariar votos para candidatos que representam as pautas evangélicas 

“tradicionais” e também para as ações de grupos evangélicos progressistas, contra 

hegemônicos. São nas redes sociais que coletivos, organizações, pastores e fiéis progressistas 

acham o maior meio de se conectar e propagar suas ideias, tendo em vista que por muitas 
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vezes não contam com apoio de suas denominações e não tem espaço nas grandes mídias 

(Vital da Cunha [et alli], 2017). A produção de conteúdo como vídeos e textos pode ser vista 

majoritariamente no Facebook, mas também está presente no Twitter e Instagram.   

Os discursos encontrados se colocam em oposição à hegemonia de evangélicos 

conservadores na política, criticando a Bancada Evangélica, algumas lideranças religiosas 

especificas e usando de sua identidade de evangélicos para apresentar a pluralidade de 

pensamentos. O funcionamento desses coletivos se dá em uma dinâmica mais orgânica do que 

institucional, em forma de redes, com participantes comumente integrando mais de um 

coletivo. Além da tentativa de silenciamento por parte das próprias comunidades religiosas e 

dos evangélicos conservadores, esses evangélicos ainda lidam com outras pressões. 

“Esses coletivos sofrem inúmeras tentativas de silenciamento por parte de 
evangélicos de comportamento extremista e conservador, como já mostramos, mas 
também por outros atores sociais, como a grande mídia, que lhes dá espaço somente 
de modo residual. Segmentos artísticos inteiros, movimentos culturais e de esquerda 
tendem a negligenciar esses atores sociais por identificar-lhes monoliticamente aos 
extremistas no poder e aos intolerantes. O silenciamento na grande mídia e por parte 
da produção acadêmica decorre, em grande medida, do impacto social que o 
comportamento de extremistas e conservadores vem causando na política nacional, 
além do preconceito generalizado em relação aos evangélicos no Brasil, tratados 
como os “outros” em relação ao “nós” – que significariam os católicos, seus rituais, 
estética e gramáticas. Acusados por seus opositores evangélicos de não conhecerem 
a Palavra, esses coletivos reforçam a fundamentação de suas ações nas Escrituras 
Sagradas. Apelam ao direito, ao perdão, à reconciliação, à consciência e aos valores 
da democracia liberal. Há grupos criados recentemente e outros que existem há 
décadas e vêm renovando sua participação ao longo dos tempos a partir de uma 
comunicação em rede” (VITAL DA CUNHA et alli, 2017, p.125) 

A existência destes, assim como das feministas evangélicas, demonstra mais uma vez 

a pluralidade desse segmento religioso. Magali Cunha expõe ainda que esse tipo de ação 

progressista não é uma novidade entre os evangélicos brasileiros: 

“Apesar da cultura religiosa que alimenta a hegemonia conservadora entre os 
evangélicos na relação com a política, especialmente a institucionalizada, com 
destaque para a Bancada Evangélica no Congresso Nacional, as expressões 
progressistas entre os evangélicos brasileiros são antigas e ganham mais potência a 
partir dos anos 1930 por meio da formação da Confederação Evangélica do Brasil 
(...) Durante a ditadura civil-militar o compromisso com a democracia foi 
reafirmado pelos líderes e pelos grupos formados pela CEB. A perseguição dentro e 
fora das igrejas enfraqueceu mas não eliminou a perspectiva do diálogo entre fé e 
política construído nas décadas anteriores e permitiu a sobrevivência de lideranças e 
seus ideais e a formação de novos grupos. (...) Joanildo Burity (2010) avalia que 
apesar dessas expressões progressistas se configurarem como “marginais”, por 
sempre terem causado desconfiança das esquerdas do País; serem fonte de deboche 
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da maioria conservadora evangélica; serem desprezadas pela cobertura das grandes 
mídias, elas são ‘uma minoria inegavelmente importante’.”. (CUNHA, 2017, p. 223) 

Dito isso, entende-se que existem várias semelhanças nas formas organizacionais e na 

atuação dos evangélicos progressistas e das feministas evangélicas, já que a pauta por 

igualdade de gênero se assemelha também a pauta progressista nos movimentos não 

religiosos. Retoma-se então ao conjunto de mulheres que nos é especialmente interessante 

aqui. Foram os grupos no Facebook que serviram como primeiro contato e identificação de 

outras feministas evangélicas, mas o conhecimento do feminismo se deu para todas as 

entrevistadas através das redes sociais e por contatos na adolescência, enquanto ainda 

cursavam o Ensino Médio nas escolas.  

A internet é um grande veículo de diálogo para os movimentos feministas no Brasil. 

Através dela, muitas mulheres de faixas etárias diversas tiveram acesso a conteúdos 

feministas que anteriormente, nas primeiras ondas, eram divulgados por meio de panfletos e 

zines. As redes sociais, além de serem a forma privilegiada de acesso à informações, é 

também um meio fundamental para articulação política. O ciberfeminismo permite que as 

ideias não sejam apenas expostas, mas também debatidas. Ao serem questionadas sobre as 

formas de militância exercidas por elas, todas prontamente falaram do uso do Facebook - 

assim como os evangélicos progressistas citados anteriormente- se inserindo no contexto da 

“Sociedade em Rede” proposto por Manuel Castells. Essas formas de comunicação geraram 

uma nova cultura que reconfigurou as relações e interações, onde o debate político está 

inserido na esfera virtual.  

“Configura-se o que passa a ser compreendido como ‘esfera pública digital’ ou 
‘esfera pública virtual’. Nesse contexto, a renovação da esfera pública, a que 
Castells se referiu, concretiza-se na realização, via internet, de quase todas as formas 
de ação política por parte da esfera civil [...] emerge o que passa a ser identificado 
como ativismo político digital não-institucionalizado. Este tipo de ativismo nasce do 
contexto da popularização da internet (anos 90 do século 20) ”. (CUNHA, 2017, p. 
228) 

Essas composições de feminismo estão entrelaçadas com os novos conceitos e 

configurações dos movimentos sociais contemporâneos, que se diferem daqueles existentes 

até o início do século XX - que eram identificados como aqueles compostos por 

trabalhadores, sindicalistas e camponeses, com orientações arraigadas nas proposições 

marxistas de classe social em busca de grandes transformações da sociedade -, esse conceito 

se expande e abrange outras questões por volta dos anos 60 e 70, com a incorporação de 
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pautas identitárias do movimento negro e do movimento feminista, lutando pela 

democratização das relações sociais. 

Os chamados “novos movimentos sociais” têm como orientação questões que antes 

diziam respeitavam à esfera privada. Além dos grupos citados acima, também podem ser 

chamados assim aqueles que apresentam demandas pela valorização da diversidade cultural, 

religiosa e movimentos em defesa do meio ambiente. Estes são primordialmente urbanos e 

não tem reivindicações exclusivamente classistas, atuam por vezes junto ao sistema 

econômico vigente por meio das instituições que assim permitirem, mas também através de 

manifestações na rua e se utilizam fortemente da internet. Jorge Machado descreve esses 

movimentos como “forças dormentes” que são compostos por células “que podem ser 

ativadas a qualquer momento” (2007). Para ele: 

“Trata-se de um jogo em que as múltiplas identidades sociais, interesses e ideias se 
articulam e se combinam com grande dinamismo em torno de objetivos e fins 
específicos e determinados. O que chamamos de “forças dormentes”, nada mais são 
do que pessoas conectadas que, ainda que individualmente pouco possam fazer além 
de se indignar ante uma injustiça, quando organizadas em uma rede, sentem-se 
encorajadas para participar de ações e desencadeá-las. Os movimentos sociais 
articulados em rede têm o poder de agregar essas “identidades individuais”, 
frequentemente anônimas e dispersas, ativando os elementos identitários de 
solidariedade.”. (MACHADO, 2007, p. 278) 

 

As mulheres que participam dessas redes de ativismo se organizam de forma não 

institucional, e apesar de existirem coletivos, estes funcionam em uma dinâmica fluida, como 

sugere a entrevistada Lírio:  

“Foi pelas redes sociais que nos conhecemos, totalmente, mas a gente tenta se 
proteger mais hoje em dia, porque achamos que ta perigoso, tem coisas que a gente 
não vai divulgar na internet, reuniões e tal, mas é um organismo né, praticamente 
todas se conhecem. Por exemplo, a gente organizou agora o ato ‘amor vence o ódio’, 
não teve um grupo nem nada, a gente foi se falando porque a gente se conhecia, e 
achamos perigoso divulgar isso, então foi conectando uma com a outra, tirou isso e 
‘vamo bora’, só depois divulgamos no Facebook. É muito isso, muito pelas redes 
claro, mas principalmente pelas redes de contato. ” (Rio de Janeiro/Presencial, 
outubro/2018. Lírio, 21 anos). 

 

Juntamente à ação via redes sociais e blogs, as feministas evangélicas entrevistadas se 

organizam em outros coletivos.  Este múltiplo pertencimento a grupos de militância é comum 

aos evangélicos progressistas. Rosa, por exemplo, faz parte da Frente de Evangélicos pelo 

Estado de Direito. Esta frente surgiu em 2016, época do processo de impeachment da 

presidente Dilma, em contraposição aos evangélicos que articulavam a deposição da 
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presidente. Seus integrantes continuaram atuando mesmo após o impeachment, tecendo 

críticas à Frente Parlamentar Evangélica, e nas eleições de 2018, se posicionando contra a 

candidatura de Jair Bolsonaro. 

Lírio integra a Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, a FEPLA. Na página do 

Facebook elas recebem muitas mensagens e comentários em publicações desqualificando sua 

espiritualidade, apresentando-as como inimigas dos valores da defesa da família e da vida. 

São ali demonizadas e hostilizadas.  Em um dos eventos organizados por essas mulheres que 

integram a Frente, o “Cristianismo e a Descriminalização do aborto: Desafios e 

Possibilidades da ADPF 442”, que ocorreu na Faculdade de Direito da UFF no dia 26 de 

junho de 2018, as mulheres que compunham a mesa sofreram ataques verbais por parte de 

religiosos que se posicionavam contra a legalização do aborto. Lírio descreve algumas das 

motivações para essa militância voltada para legalização do aborto e as pressões que sofrem:  

“Hoje eu milito pela a Frente evangélica pela legalização do aborto. Que surgiu 
porque existe a ADPF 442, que tenta colocar o aborto como constitucional em 
alguns casos, para até 12 semanas de gestação, enfim. E fomos vendo que quando 
isso ia ser conversado no STF (Porque a gente entende que com o nosso 
conservadorismo do Senado e do Congresso, essa pauta só passaria atualmente pelo 
STF) vimos que os discursos era basicamente assim ‘a maior parte do Brasil é cristã, 
e se o cristianismo não deixa é algo antidemocrático’ ou ‘nenhuma religião aceita, e 
o Brasil é um país religioso então não vamos aceitar essa prática’. Então pensamos 
‘se o discurso que eles estão usando, é um discurso de cunho religioso, nós que 
somos os religiosos que eles estão falando, temos que tomar parte disso’. Aí surge a 
FEPLA, e no Brasil não tinha nenhuma mobilização evangélica do tipo, existe as 
‘Católicas pelo direito de decidir’ a muito tempo, que militam por isso, e tem uma 
diferença muito legal, que você vê que nas católicas tem uma pegada de mulheres 
mais velhas, e nós da frente somos bem novas, não tem mulheres mais velhas. Desde 
então a gente começou a fazer essas discussões. Surgiu antes, mas tava mais fraco, 
porque é uma militância mais perigosa, é uma militância que tem muitos embates 
dentro da igreja, a galera tem um discurso de ódio mesmo quanto a questão do 
aborto e a gente sempre tenta fazer essa discussão não a um nível teológico, porque 
acreditamos que a esfera teológica e espiritual é de um nível particular e moral, 
então nosso discurso é feito a um nível social, político e econômico. [...] . A gente 
teve agora a discussão que a Rosa Weber tinha pedido para ter uma audiência 
pública, porque ela ta na dúvida na votação dela em relação a isso, e aí ela chamou 
vários ramos, tanto do direito, como da medicina e também religiosos de várias 
religiões, foi uma cara representando a Convenção Batista (Brasileira) falar contra, e 
Pastora Luterana Lusmarina, que representa a gente também, mulheres evangélicas 
que são a favor. Fez o discurso lá como mulher evangélica na defesa da 
descriminalização do aborto, foi extremamente atingida depois, com ameaças de 
mortes diretas, foi uma situação muito tensa para ela, e ainda ta sendo, ela sofreu 
pressões dentro da igreja dela e tal. A Frente fez várias publicações de apoio e 
também uma carta aberta! ” (Rio de Janeiro/Presencial, outubro/2018. 21 anos). 
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Figura 3: Imagem de divulgação do evento Cristianismo e a descriminalização do aborto. 
Fonte: Fanpage da FEPLA no Facebook 

 

 

       
Figura 4: Imagem da composição da mesa no mesmo evento. 

Fonte: Imagem retirada da transmissão ao vivo que foi realizada durante o evento.4

                                                           
4  Retiradas de < https: //www.facebook.com/frenteevangelicapelalegalizacaodoaborto/ >  
Acesso em: 13 de novembro de 2018, às 11:30. 
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A partir de Junho de 2018 foram quatorze publicações na página da FEPLA 

ligadas aos debates que envolvem a ADPF 442, além das divulgações do evento 

ocorrido na UFF. Houve a postagem de cinco vídeos transmitidos ao vivo pelo 

Facebook, expandindo os debates aos que não puderam estar presentes nas mesas e 

também na audiência pública realizada em Brasília, além de publicações em apoio a 

pastora Lusmarina, como citado por Lírio. 

E para além destes, um outro vídeo que se destacou, foi a reprodução da 

participação de uma das fundadoras da FEPLA, a Camila Mantovani, no programa 

Amor & Sexo, transmitido pela Rede Globo. Em sua fala, Camila reafirma a disputa de 

narrativas, se apropriando de categorias religiosas, como a encarnação divina em um 

corpo marginalizado, argumentando a favor dessas mulheres que abortaram, se 

diferenciando das narrativas postas pelos evangélicos conservadores, defendendo sua 

pauta através do compromisso com a laicidade do Estado. 
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Avanços e Resistências 

Estruturalmente, uma religião é reflexo e produtora - numa relação dialética - de 

relações sociais mais amplas do que as que ocorrem no campo religioso. A religião 

pode, por meio de seus símbolos, práticas e discursos, reforçar e reafirmar as relações 

desiguais de gênero, ou ajudar a transforma-las, segundo Linda Woodhead (2013).  Essa 

dualidade será retomada aqui para observar as formas pelas quais as igrejas evangélicas, 

que estão inseridas em um contexto contemporâneo no qual as ideias feministas estão 

amplamente difundidas, incorporaram alguns dos aspectos do movimento, enquanto 

também resistem a outras transformações propostas pelos feminismos. Cabe aqui 

também analisar os meios pelos quais mulheres feministas que fazem parte desse grupo 

religioso encontraram formas de militância dentro e fora do espaço eclesiástico, e ainda 

as formas de reafirmação de suas identidades e percepções. 

O pastorado feminino é questão de divergência nas denominações evangélicas 

brasileiras e também nas comunidades locais, o lugar de liderança da mulher é ainda 

questionado. As igrejas evangélicas pentecostais foram precursoras na aceitação deste, 

com a Igreja do Evangelho Quadrangular nos anos 50. A Igreja Assembleia de Deus, 

uma das maiores denominações pentecostais, iniciou esses debates ainda na primeira 

convenção geral das Assembleias de Deus, em 1930, por influência da atuação de Frida 

Vingren, esposa de um dos fundadores da denominação no Brasil, Gunnar Vingren. O 

sacerdócio feminino não foi aceito oficialmente nesta época. Voltando a ser debatido no 

ano de 1999, quando foi aberta uma comissão especial para tratar mais uma vez sobre 

lideranças femininas, em especial o pastorado feminino.  

O parecer da comissão foi apresentado somente em 2001 na Convenção Geral 

realizada em Brasília, onde novamente foi negado o lugar de pastora as mulheres. 

Apesar dessa negação, a partir dos anos 2000 muitas igrejas da denominação 

começaram a contrariar a decisão aprovada pela Convenção Geral, e também alguns 

órgãos institucionalmente contrariaram o resultado e em 2011 a Convenção das 

Assembleias de Deus do Distrito Federal aprovou a ordenação de mulheres ao 

pastorado. A Convenção Nacional das Assembleias de Deus ordenou também todas as 

esposas de pastores ligados a ela. A atuação das mulheres na denominação se expandiu, 

entrando em consonância com a atuação dessas na sociedade como um todo. 
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Não por escolha deliberada, as três entrevistadas fazem parte da denominação 

Batista, “que é a maior e mais popular igreja do protestantismo histórico em nosso país” 

(MACHADO, 2005). Elas descreveram sua denominação como tradicional. A Igreja 

Batista teve uma lacuna de quinze anos entre a primeira pastora ordenada em uma igreja 

vinculada a CBB em 1999 - entrando em acordo com o fenômeno crescente do 

pastorado feminino nas igrejas pentecostais como expõe Miranda (2009) - enquanto a 

Ordem de Pastores Batistas do Brasil só começou a aceitar a vinculação de pastoras a 

partir de 2014. 

 Esse espaço de tempo demonstra em certa medida que há resistência as 

mudanças dos papéis da mulher em cargos eclesiásticos dentro dessas igrejas. Essas 

igrejas “oferecem às mulheres uma resposta mais imediata no que concernem seus 

problemas familiares e pessoais; por outro lado, reafirmam o lugar tradicional das 

mulheres na sociedade, de acordo com sua doutrina patriarcal” (SCAVONE, 2008). Em 

uma fala, Rosa desabafa que percebe essa marca no discurso de sua igreja:  

“ Existem pregações que são especificamente feitas num culto das mulheres, 
que sempre tinha um discurso para o ambiente doméstico. Até as promessas 
que se fazem tipo ‘Você vai ter harmonia na sua casa, o seu filho vai sair das 
drogas, seu marido vai se converter. ’ É sempre voltado para o ambiente 
doméstico, para família, enquanto os homens não, é para conquista de casa, 
emprego e tal. Eu vejo um discurso muito marcado por gênero” 
(Niterói/Presencial, outubro/2018. 20 anos). 

Mesmo com a lacuna de tempo, a aceitação de pastoras na OPBB reflete 

novamente a ambiguidade da adesão religiosa por mulheres, a relação de “emancipação 

x manutenção” dos papéis de gênero imputados a essas nas igrejas protestantes. Ao 

passo que a aceitação da ordenação ao pastorado feminino pode ser fruto das 

reivindicações internas e da influência das ideias feministas que estão presentes em toda 

sociedade, pode ser a adaptação da igreja ao estilo de vida contemporâneo da mulher e 

também ao aumento do pentecostalismo. Como sugere Maria Campos Machado:  

“... é importante deixar claro que nem sempre as mudanças nas hierarquias 
eclesiásticas resultam das reivindicações e da pressão das mulheres que as 
integram. Fatores de outra natureza, como por exemplo o acirramento da 
competição religiosa e o reduzido número de homens para o sacerdócio 
podem favorecer a adoção do pastorado feminino em algumas igrejas”. 
(MACHADO 2005: 391) 

As mudanças geradas pelo movimento feminista desde a década de 70, como a 

inserção ampla das mulheres no mercado de trabalho e também o maior acesso aos 

métodos contraceptivos não tirou a adesão religiosa das mulheres brasileiras. O debate 
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das relações de gênero afetou todas as áreas da sociedade, e o campo religioso, apesar 

de seu anti-feminismo, não ficou imune às influencias das ideias feministas que se 

difundiram, mesmo que parcialmente, como sugere Lucila Scavone (2008, p.7): “Estas 

ideias abriram caminhos para que em todos os campos do social, as questões de gênero 

fossem colocadas”. 

Essa influência foi notada pelas três entrevistadas quando questionadas, mas 

apenas uma delas citou o pastorado feminino em sua igreja, porém não oficializado. 

Segundo o depoimento de Jasmim: 

“Os pastores são todos homens. Não falam muito sobre pastorado feminino, 
acho que o pastor já falou uma vez que a esposa dele só não é pastora porque 
ela não quer, porque de prática já é, mas eu não sei se isso é real e se ela 
quisesse poderia ser”. (Niterói/Presencial, outubro/2018. 19 anos). 

Além desse relato, Rosa também expôs uma situação em que ela enxergou uma 

influência do discurso feminista: 

“Eu reconheço uma influência, por exemplo, na autonomia contra violência e 
ao falarem contra essa prática tão comum dentro das igrejas, mas não é dado 
os nomes, não se pode nem falar de feminismo. Por exemplo a minha mãe ela 
critica o machismo fala ‘ah fulano é machista porque tá fazendo isso, não dá 
espaço, voz às mulheres e tal’ mas se eu chegar e falar com ela de feminismo 
ela já tem todo aquele estereótipo, e começa a falar que é do diabo. A palavra 
em si não é reconhecida, mas a gente enxerga algumas coisas. Até mesmo na 
questão da fala, na liturgia do culto, por exemplo na quarta-feira a minha 
igreja tem culto, tipo um ‘menos importante porque é no meio da semana’. Aí 
os dois pastores precisaram sair nesse dia, eu faço parte do Ministério de 
Louvor, ficou eu e mais uma moça no banking (vocal), outra mulher 
conduzindo (o louvor), mais uma menina na bateria e só dois homens na 
guitarra e no violão, então um homem que foi fazer a palavra de oferta falou 
que ele estava orgulhoso das mulheres estarem ali ganhando voz, já que o 
público era majoritariamente feminino, e que a preletora da noite também ia 
ser uma mulher. Eu percebo que tem certa influência, mas sem os nomes, tem 
um empoderamento, uma representatividade”. (Niterói/Presencial, 
outubro/2018. 20 anos). 

Ainda Lírio respondeu à questão com outro exemplo que não se relaciona com a 

representatividade exposta por Rosa nem ao pastorado feminino citado por Jasmim, mas 

tem a ver com as mudanças nos tipos de discursos: 

“ Acho que hoje tem uma amenização do discurso [...], por exemplo eu vi 
uma melhora ao longo do tempo no pastor de adolescentes. Lembro de 
quando eu tinha uns 15 anos ele falava que ia fazer um vídeo falando pras 
meninas que a roupa não podia ser mais curta que os braços quando colados 
ao corpo, e nem que subisse quando levantasse os braços, o teste do ‘glória a 
deus’, porque as meninas tinham que se guardar, mas isso não tinha pros 
meninos, então várias discussões e questionamentos começaram a ser feitos 
que não tem como você ignorar. Então são esses questionamentos que vão 
mudando os discursos, vão fazendo pensar duas vezes antes de falar coisas 
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como essas, vão amenizando, melhorando. ” (Rio de Janeiro/Presencial, 
outubro/2018. 21 anos). 

Essa influência do movimento é incorporada de forma seletiva como sugere Maria 

Campos Machado: 

“Aqui caberia acrescentar que, a despeito do combate das lideranças 
religiosas pentecostais ao movimento de mulheres, as mudanças nas 
representações dos gêneros nesses segmentos confessionais encontram-se 
também relacionadas com a tendência de apropriação seletiva de ideias 
feministas pela sociedade, e em especial pelas instituições culturais 
brasileiras. ” (MACHADO 2005: 390) 

Instituições como o Estado brasileiro e a igreja, como citado por Rosa5 

incorporaram reivindicações do movimento feminista, principalmente nas questões 

referentes a violência contra a mulher. Por parte do Estado pode-se observar a Lei Maria 

da Penha e seu amplo conhecimento, a Secretaria Nacional de Política para Mulheres e 

reconhecimento do feminicídio como crime hediondo. Na igreja, o acolhimento a 

mulheres vítimas de violência doméstica pode ser visto através de iniciativas como o 

projeto Raabe, da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Porém não se encontra o mesmo avanço e incorporação no que diz respeito aos 

direitos sexuais e reprodutivos. As entrevistadas se colocam como minoria nas suas 

comunidades locais, ao informar que no geral os membros têm ações e discursos contra 

o feminismo e as pautas progressistas, se auto denominando como de “direita e 

conservador”, demonizando aqueles que não se identificam assim, acusando de “falsos” 

cristãos os que se alinham as causas de minorias como a população LGBT. 

Como hegemonicamente nas igrejas locais não há apoio, pelo contrário, há um 

silenciamento dessas mulheres, elas encontraram formas de exercer a sua fé e 

concepções ideológicas por meio de interações com outras mulheres, membras ou não 

da mesma igreja, de mesma faixa etária. Além das redes sociais e coletivos, Rosa e Lírio 

contam com grupos de amigas que marcam encontros extra oficias ao que são postos no 

calendário das respectivas igrejas.   

“Somos um grupo de umas dez mulheres assim que são jovens, bem novas 
mesmo, no máximo a minha idade, e se colocam como feministas, mas não 
abertamente por causa das famílias, e é meio proibido falar sobre esses 
assuntos (...), mas por exemplo tem um grupo separado do grupo dos jovens 
no whatsapp para conversar sobre esses assuntos”. (Niterói/Presencial, 
outubro/2018. Rosa, 20 anos). 

                                                           
5 Ver resposta na página 30 
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“Na minha igreja, eu tenho um grupo de amigas que tem mais ou menos a 
minha idade e são feministas, são membros da igreja também, um grupo de 
seis, sete. A gente tenta se organizar por fora, já nos reunimos pra ler livros 
sobre feminismo e Deus, e coisas assim, então hoje eu não me sinto tão 
sozinha porque eu tenho amigas que passaram pela mesma experiência que 
eu” (Rio de Janeiro/Presencial, outubro/2018. Lírio, 21 anos). 

 

Gostaria de destacar uma característica do perfil das integrantes destas redes: são 

mulheres jovens. Não só a estética e a comunicação apresentadas nas redes sociais são 

jovens, como sugere Christina Vital [et alli] (2017) em relação aos coletivos 

evangélicos progressistas. No que se refere às feministas evangélicas a faixa etária 

jovem parece ser um elemento que as diferencia nessa militância. 

Jasmim e Lírio também integram os grupos oficiais de juventude de suas igrejas 

e disseram que nos encontros que são promovidos elas tentam introduzir debates que 

remetam à atuação dos evangélicos na política e também apresentar as visões que elas 

construíram a respeito do feminismo baseado em seus entendimentos dos ensinamentos 

de Jesus.  

Integrar grupos paralelos aos oficiais, construir redes de apoio e contato dentro e 

fora da igreja, utilizar de passagens bíblicas como respaldo para o envolvimento político 

e empenho feminista, são algumas estratégias encontradas por essas mulheres de atuar 

dentro de suas comunidades de fé locais, que para elas é um local de tensão e embate. 

Odja Barros afirma que tratar de assuntos feministas dentro da igreja é um “campo 

minado”, pois esse é um espaço em que “o patriarcado continua dominando e 

fundamentando os discursos e práticas eclesiásticas” (In: FERNANDES, C; 

CONRADO, F., 2017, p. 81). Essas estratégias também têm sido retomadas para uma 

atuação em ambientes seculares que se mostram hostis, em especial no fim do ano de 

2018, por conta das eleições presidenciais. 
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Uma outra hermenêutica 

Podemos verificar uma aproximação entre os evangélicos progressistas e as 

feministas. Os progressistas seriam “identificados por fazerem uma leitura 

historicamente situada da Bíblia, são, no geral, hermeneutas, e se posicionam em favor 

da ampliação e da garantia dos direitos humanos paras minorias no Brasil” (VITAL DA 

CUNHA [et alli], 2017, p.122). Ao longo da investigação observei que há um esforço, 

por parte dessas militantes feministas evangélicas, para uma nova formulação, novas 

interpretações e transcrições dos textos bíblicos, em que as relações de gênero sejam 

explicitadas e questionadas.  

O protestantismo é marcado pela centralidade das Escrituras Sagradas desde as 

Reformas do século XVI. A bíblia neste caso é parte fundamental para a compreensão 

dessas outras formas de exercitar a religiosidade. Paulo Nascimento (In: FERNANDES, 

C; CONRADO, F., 2017) faz um convite aos evangélicos brasileiros para exercitar o 

“princípio hermenêutico” da defesa da vida mais frágil, estabelecendo uma outra relação 

com os escritos bíblicos, uma relação de libertação, como a que foi estabelecida por 

Jesus. A elaboração da Teologia Feminista, traz essa essência de libertação, subvertendo 

a leitura dos textos sagrados, buscando sair de uma ótica patriarcal, que invisibiliza as 

participações e produções teológicas de mulheres. 

A Teologia Feminista, desenvolvida por inúmeras teólogas durante os anos 60, 

tem como primeiro indício, segundo Maria Rosado (2001), um projeto coletivo de 

reinterpretação dos textos bíblicos, executado por Elisabeth Candy Staton. Esse projeto 

foi realizado ainda no século XIX, entre os anos de 1895 e 1898 nos Estados Unidos, 

sendo publicado sob o título “The Woman’s Bible”6. Outro marco destacado por Rosado 

é a publicação do livro “The Church and the Second Sex”7 de Mary Daly, em 1968, que 

desde o título guarda influencias do movimento feminista que ocorria na mesma época, 

e faz referência a obra clássica de Simone de Beavoir, o Segundo Sexo. 

Rosado indica ainda que muitas foram as críticas do movimento feminista 

direcionado às religiões por entenderem que através delas as opressões femininas eram 

criadas e também reproduzidas. A autora salienta então que as precursoras dessas 

                                                           
6 A Bíblia da mulher – Tradução livre 
7 A igreja e o segundo sexo – Tradução livre 
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críticas seriam as próprias mulheres religiosas que por influência do feminismo viram a 

necessidade de indicar as opressões que sofriam também nesse campo. 

“A crítica feminista à religião, no entanto, começa a ser feita antes e muito 
fortemente pela teologia feminista, diz Rosado. As teólogas feministas 
começaram a fazer a crítica às religiões desde dentro, confrontando as 
práticas e teologias cristãs patriarcais historicamente construídas nas 
diferentes igrejas cristãs – cuja perspectiva libertadora dos primórdios das 
comunidades de Jesus já foi sendo abandonada desde as primeiras décadas e 
foi se distanciando até uma radical” (ROESE, 2016, p. 15)  

A Teologia Feminista formulada no Brasil tem em suas forças primeiras as 

teólogas católicas e posteriormente, as protestantes. Essa nova teologia se propõe a fazer 

uma releitura dos textos do cristianismo primitivo, de modo a revelar as tensões de 

gênero daquela época e reinterpretar numa perspectiva feminista, a partir das mulheres 

que também compuseram a igreja primitiva.  

Fabíola Rohden diferencia a abordagem das reivindicações das mulheres 

católicas e protestantes já em 1997. Afirmando que as católicas pautavam suas práticas 

na elaboração teórica dessas outras interpretações bíblicas, utilizando elementos 

históricos e sociológicos, enquanto “ A produção teológica das mulheres protestantes 

está extremamente fundamentada na luta pelo ministério ordenado e pelo exercício 

pastoral” (1997, p. 63), Rohden ainda traz a reflexão que ao passo que as protestantes 

tenham chegado a cargos de liderança e ordenação pastoral, as católicas tiveram maior 

acesso na criação e ensino teológico.  

“... leva a pensar que os centros de poder dessas Igrejas são distintos. Numa 
Igreja sacramental, como a Igreja Católica, o poder está mais acentuadamente 
concentrado na hierarquia formada pelo ministério ordenado e nesse espaço a 
mulher não tem entrada. No caso das Igrejas centralizadas na Palavra (nas 
Escrituras Sagradas), como é o caso das Igrejas Protestantes, a concentração 
de poder está na formação teológica do ministério ordenado e a este centro de 
poder a mulher ainda não teve acesso”. (ROHDEN, 1997 p. 83) 

 

A hermenêutica utilizada pelas entrevistadas, segundo elas, foi o que as levou a 

se tornarem militantes pelas causas minoritárias e feministas. Nesse caso a religião, a fé 

e as formas como elas incorporaram o texto bíblico que as impulsionou a assumir 

também outras concepções e conjuntos de ideias que não são propriamente religiosos. 

Foram nas interações com essas ideias e com outras mulheres que compartilham da 

indignação quanto ao machismo nas igrejas locais que esses outros referenciais 

simbólicos religiosos não hegemônicos foram sendo fortalecidos. 
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 “As comunidades joaninas se tornaram a maior referência dessa experiência de 

Igreja como uma Comunidade de Iguais, O testemunho bíblico registra a experiência 

das primeiras comunidades cristãs como uma experiência mais igualitária”, segundo 

Odja Barros (In: FERNANDES, C; CONRADO, F.,2017, p.83), para ela as 

comunidades foram se amoldando ao modelo do império romano, e então nos séculos 

terceiro e quarto, as igrejas já vivenciavam um molde institucional hierárquico e 

patriarcal. 

A militância dessas mulheres evangélicas e feministas, além de reivindicar uma 

outra leitura da bíblia também perpassa pela busca por se diferenciar de evangélicos 

conservadores e de se reafirmar como cristãs, dentro e fora das igrejas. Em seguida 

estão dois trechos, cada um de uma entrevista, que demonstra essa chave hermenêutica 

diferente da que é proposta pelos evangélicos aqui encarados como conservadores. 

“Eu acho que a Bíblia não serve como respaldo para nenhum tipo de 
preconceito, de machismo, de racismo, de violência contra mulher, pelo 
contrário, a gente precisa de uma leitura muito mais aprofundada, mas tem 
gente que não leva em conta contexto histórico e social, nem a questão da 
tradução. As pessoas leem aquilo que elas querem, só prestam atenção 
naquilo que elas querem. Mas eu sou totalmente fora da curva, se é que eu 
posso dizer assim, não me identifico com a maioria dos evangélicos. Baseio a 
minha prática de fé nos ensinamentos de Jesus. Não sei se você já ouviu falar, 
mas tem o ‘quarteto da vulnerabilidade’ na bíblia, baseado em Zacarias 7, 
que é, o pobre, a mulher, o estrangeiro e a criança, sobre esses grupos que eu 
acho que a igreja deveria falar e ajudar, o versículo diz pra não oprimir, e eles 
fazem exatamente isso”. (Niterói/Presencial, outubro/2018. Rosa, 20 anos). 

 

“Foi criado um estereótipo, por culpa da própria igreja, que até reflete boa 
parte dos cristãos mesmo, mas não contempla todo mundo. Hoje mesmo eu 
estava na sala (de aula) e uma pessoa tava indignada, criticando muito os 
evangélicos, por causa da Bancada Evangélica, e era tudo verdade o que ela 
estava falando, mas eu não me sentia contemplada por aquilo, eu tinha as 
mesmas críticas. Eu acho que o que Jesus pregava, o que ta na bíblia, tem 
muito mais a ver com o que eu acredito, com a ajuda e amor ao próximo, com 
as questões sociais que eu vejo na faculdade, do que com o que tão fazendo 
no nome dele no Congresso”. (Niterói/Presencial, outubro/2018. Jasmim, 19 
anos). 

 

Tanto na fala de Rosa, quanto na de Jasmim existe a crítica ao evangélico 

conservador e as práticas que são ligadas a esse grupo também na política institucional. 

É interessante aqui observar também um recurso de reafirmação de sua identidade como 

cristãs. Se consideram muito diferentes dos conservadores, porém estão pautadas nos 

textos sagrados e nos ensinamentos de Jesus, utilizando isso como uma forma de se 

proteger das desqualificações de sua religiosidade por parte de atores conservadores, 
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que os chamam de marxistas, falsos cristãos e por vezes até os colocam como agentes 

demoníacos, já que defendem pautas que são antagônicas as da família e moral segundo 

os parâmetros conservadores. 

 Essa articulação com a figura de Jesus, é vista também nos evangélicos 

progressistas em geral, que mobilizam as ideias de amor, perdão e graça como a forma 

pela qual um cristão deve se posicionar e atuar socialmente e politicamente. Em um 

vídeo divulgado na Fanpage da FEPLA, uma representante da Frente reafirma que o 

Cristo que elas acreditam foi feito um corpo negro, que rompe com a ideia de um Jesus 

eurocêntrico, um corpo marginal, por isso deve haver um engajamento para a defesa do 

que hoje são esses corpos, podendo ser entendidos aqui também como o quarteto da 

vulnerabilidade exposto por Rosa. 

A partir daqui serão trabalhadas três falas de Lírio que aglutinam as questões 

levantadas nesse tópico, que são: A motivação espiritual, através da hermenêutica, para 

o engajamento político; a influência da teologia feminista e as formas de disputa de 

narrativa de “ser evangélico” no espaço público, tanto se contrapondo aos 

conservadores, como reafirmando a fé diante do campo político progressista. 

“Nós que somos do campo progressista somos muitas vezes menosprezados 
diante da igreja, diante dessa religiosidade dura. Como ‘ah não, vocês são as 
pessoas que querem viver a vida do jeito que quiserem então vocês não ligam 
pra religião, pra Deus  e tal’, geralmente é isso que a gente ouve, mas eu acho 
que é justamente a minha visão de Deus, a minha visão de mundo, do que é a 
manifestação de Deus na terra, que é o que me faz ter um olhar social, me faz 
conseguir enxergar as desigualdades sociais e entender que isso não é uma 
obra do Reino de Deus, que é um reino de justiça, como diz na bíblia, de paz, 
alegria e justiça. Então, a minha luta, ela é com certeza impulsionada pela 
minha fé, é claro que eu poderia não ter a fé e ter essa visão, mas na minha 
concepção é uma visão de missão, enxergo como uma questão missionária o 
que eu faço, a ponto de por exemplo, hoje a gente pode ter um risco sério de 
vida e a militância nesse campo evangélico é uma militância perigosa, tanto 
que já tive amigas que sofreram ataques. Acho que se colocar nessa situação 
de violência é acreditar muito nessa questão como chamado de Deus. Porque 
dentro das igrejas a gente ouve quando pequeno muitos missionários que 
foram pra China, pra Ásia, e ótimo também, correndo risco de vida. Mas 
diante do cenário político que a gente vive hoje é um cenário extremamente 
perigoso também, se colocando também em uma situação passível de 
violência, e se a gente coloca o nosso corpo para isso, transcende a questão 
política eu enxergo como uma relação muito religiosa e missionária, até 
mesmo dentro da minha igreja, que é tradicional, eu não decidi sair ainda, 
porque enquanto eu consegui minimamente estar nesse local conservador e 
apresentar outro discurso, eu vou estar, porque acho importante fazer essa 
disputa dentro da igreja também. Sei que em algum momento eu vou ser 
ressarcida pelo esforço”. (Rio de Janeiro/Presencial, outubro/2018. Lírio, 21 
anos). 
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Na entrevista Lírio demonstra como a sua concepção religiosa de missão a fez se 

engajar na luta contra as desigualdades sociais. O que traz mais uma vez a dualidade da 

religião, que também pode ser usada como meio de transformação social, como é 

apresentada por tantos autores, como Michael Lowy, também Linda Woodhead, e ainda 

Gramsci, que apesar de tecer críticas a Igreja Católica pelo molde medieval e feudalista, 

reconhece o potencial revolucionário no cristianismo, através da Reforma Protestante e 

do calvinismo, que contribuíram para rompimento do pensamento medieval e para 

construção da concepção moderna da vida. 

“A cultura moderna tem sua expressão mais elaborada na Filosofia Clássica 
Alemã — principalmente em Hegel —, na Economia Inglesa e no Socialismo 
Francês. Esses três pilares da cultura moderna foram expressões de profundos 
movimentos revolucionários que destruíram o mundo feudal e criaram a 
sociedade burguesa. Esses elementos culturais que em si mesmos 
representam sínteses profundas — Reforma, Calvinismo, Revolução 
Francesa, Revolução Industrial etc. — foram novamente sintetizados à luz de 
conhecimentos de um novo conteúdo, no que Gramsci chama de 'Filosofia da 
Praxis'. ‘A Filosofia da Praxis pressupõe todo esse passado cultural... o que 
está na base de toda a 'concepção moderna' da vida. A Filosofia da Praxis é o 
coroamento de todo este movimento de reforma intelectual e moral, 
dialetizando no contraste entre cultura popular e alta cultura’. ” (GRAMSI, 
apud. PIMENTA, 1984 p. 64) 

 

 Apesar dos conservadores que encaram os avanços nas questões de gênero 

como “privilégios” e parte de uma estratégia para a destruição da família, se 

mobilizando contra até mesmo os direitos já garantidos e mobilizando termos como 

“ideologia de gênero”, que se tornou uma espécie de “fantasma marxista” que assombra 

a sociedade e rompe com a moral cristã fundadora, existem os evangélicos que se 

dedicam e lutam por justiça social, pois entendem que esse é um dos aspectos que 

compõem a fé cristã. 

Outros conceitos religiosos que remetem missão de vida também foram 

utilizados por Lírio, como o de “chamado” que seria uma incumbência divina aos que se 

dispõe a cumprir suas ordens, a missão de vida pode se relacionar com o conceito de 

Vocação observado por Weber na vida de Martinho Lutero. Essa compreensão a faz 

passar por pressões tanto dentro da igreja que congrega, quanto fora desse espaço 

também.  

  No que tange a comunidade de fé, Lírio enxerga esse local bem como um 

campo de militância, portanto, do cumprimento do chamado, aguentando as acusações 

quando desqualificam sua espiritualidade por ser do campo progressista, e ainda no final 
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da fala pode-se observar que quando diz que será “ressarcida pelo esforço” é mais uma 

manifestação do sacrifício pela missão, e esperança de uma transformação no mundo 

terreno ou transcendental. 

Também fora da igreja, são apresentados, segundo ela, perigos por conta do 

cenário político, que não aceita a legalização do aborto e se baseia em discursos de ódio, 

como dito por ela em uma fala anterior8, que ela se põe como disposta a correr. 

Comparando sua militância feminista a aqueles cristão que vivem em locais onde há 

perseguição religiosa.  

Falando ainda das pressões que sofre, Lírio apresenta aquelas vindas de agentes 

não religiosos: 

“Para mim o complicado é ser de esquerda, e ter que militar na esquerda pela 
causa evangélica, e falar assim ‘nem todos os evangélicos’. Além de nos 
identificarem com os pastores e deputados conservadores, ainda tentam tirar 
essa fé nossa, quando a gente vai para o campo progressista, essa fé nossa é 
muito tirada, tipo ‘você não é tão crente assim’; ‘a religião é uma 
superestrutura’ eu acho que tenho que me reafirmar, reafirmar toda hora que 
sou crente, hoje em dia eu falo muito isso: ‘sou crente pra caceta, sou crente 
de botar joelho no chão e a cabeça do pó, e ninguém vai tirar isso de mim, é 
por causa da minha fé que eu to aqui’.”. (Rio de Janeiro/Presencial, 
outubro/2018. Lírio, 21 anos). 

 

Ao citar o silenciamento que os coletivos de evangélicos progressistas sofrem, 

Christina Vital (et alli, 2017) diz que segmentos inteiros, movimentos culturais e outros 

atores sociais tem a tendência de desprezar os evangélicos progressistas, por ligarem 

eles aos intolerantes. O que é apresentado por Lírio, parece ser então um dilema geral de 

vários dos evangélicos progressistas. Que tem seus discursos em embates no espaço 

público pelas narrativas do que é “ser evangélico”, frente aos conservadores. 

Em outra fala, Lírio traz questionamentos presentes a partir da Teologia 

Feminista, que recriam práticas e dogmas, recriam a vida religiosa, demonstrando que 

“Há movimentos em processo no que tange a vida religiosa e espiritual das mulheres, e 

não só das mulheres, que apontam para mudanças fundamentais no modo de se 

relacionar com a religião e no modo de gerenciar a própria vida espiritual. ” (ROESE, 

2016, p. 21) 

“Passei por um processo de engajamento e entendimento conturbado. 
Primeiro o de entender que Deus criou o homem e a mulher como iguais e 
possuidores das mesmas qualificações, depois de ver Deus de uma maneira 

                                                           
8 Ver página 25 
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diferente, porque a partir do momento que se enxerga que Deus não é 
necessariamente um homem, e que ele pode ser uma Deusa, ou quando várias 
outras coisas vão mudando, você leva um choque. Ué? Cadê o Deus da 
guerra e do poder? Isso dá uma mudada, mas ao mesmo tempo quando se 
ressignifica essa fé, que foi o que aconteceu comigo, enxergar um Deus que 
pode ser a Deusa, pode ser a Deus Mãe, um Deus que é de conforto, que 
chora quando eu choro, não um Deus de condenação, balança sim, mas hoje 
em dia estar fortalecida nisso é muito bom, e estar nisso me dá mais certeza 
quando eu luto”. (Rio de Janeiro/Presencial, outubro/2018. Lírio, 21 anos). 

 

A flexibilização da ideia de masculinidade de Deus, é crítica em relação a 

detenção do sagrado e do poder aos homens. Em 1973, Mary Daly publicou um livro 

que segundo Rosado (2001) se tornou um clássico para os estudos feministas do 

cristianismo, “Beyond God the Father”9, nesse livro continha a afirmação “If God is 

male, then male is God” (Se Deus é macho, então o macho é Deus), que assim como a 

questão levantada por Lírio que Deus pode ser uma Deusa, é revolucionária ao mexer 

com as estruturas hierárquicas do homem e mulher no cristianismo, reconfiguram os 

quadros referenciais e os significados, mas não rompe totalmente com os papéis sociais 

e performance de gênero atribuídas as mulheres. 

Se encarado como Deusa, outras são as características atribuídas a essa 

divindade, ao continuar a fala e atribuir o nome “Deus Mãe” e logo em seguida falar de 

conforto e empatia, Lírio retoma parâmetros que remetem a estereótipos de 

feminilidade, como por exemplo o cuidado. A ambivalência e complexidade 

apresentada nesta fala, remete aos modos e formas de experenciar a religião para as 

mulheres.  

Ivone Gerbara, uma das maiores teóricas da Teologia Feminista na América 

Latina, responde a pergunta: “o que é religião para as mulheres? ”, dizendo que “é 

complexa, tal como é a nossa existência que é marcada pela ambivalência, pelo 

paradoxo e pelas contradições” (GERBARA,2000. Apud ROESE, 2016, p. 22). A 

religião pode ser ao mesmo tempo libertação e aprisionamento.  

As contradições postas por Gerbara abarcam as experiências das mulheres como 

um todo, e na vivência das entrevistadas isso também está presente. A busca por 

pessoas que as representem é comum diante do imaginário social que existe do 

evangélico como intolerantes e conservadores.  

                                                           
9 “Além de Deus o Pai” em Tradução livre 



41 
 

 
 

Quando indagadas sobre quais eram as pessoas que lhes serviam como 

referências e que as representavam, foram citados o pastor Henrique Viera, da Igreja 

Batista do Caminho, o pastor Ariovaldo Ramos da Comunidade Cristã Reformada de 

São Paulo, o pastor Ed René Kivitz da Igreja Batista de Água Branca, a pastora luterana 

Lusmarina Campos, e ainda Fellipe dos Anjos, Clemir Fernandes, Camila Mantovani e 

Ronilso Pacheco.  

Esses nomes soam como outras vozes na disputa da identidade evangélica no 

espaço público, são pessoas que demonstram a pluralidade da igreja evangélica no 

Brasil, integram comunidades de fé e coletivos comprometidos com a luta contra 

desigualdades, propondo outras formas de viver a fé evangélica. Sendo contra o 

racismo, o conservadorismo, machismo, fascismo e injustiças sociais.  

Dentre essas oito pessoas que foram citadas pelas três entrevistadas, apenas duas 

são mulheres, havendo uma predominância de figuras masculinas, esse fato levantou 

algumas questões que não puderam ser investigadas nessa pesquisa, por restrições de 

duração de pesquisa e insuficiência de dados já que este não era o objetivo central da 

pesquisa, mas ficam aqui registradas para investigação posterior:  

Será que as representações de evangélicos progressistas que estão tendo maior 

visibilidade nas redes sociais e nas grandes mídias contemplam as reivindicações 

feministas? Ainda permanecem as construções históricas de figuras masculinas como 

principais lideranças de movimentos sociais? Por que as referências de mulheres 

feministas são majoritariamente homens? 
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Considerações Finais 

No decorrer deste trabalho, busquei observar as ambiguidades da relação entre 

religião e gênero vistas nas vivências e experiências religiosas e políticas de mulheres 

que assumem a hibridação das identidades feministas e evangélicas. Estive atenta 

empiricamente à duplicidade do potencial da adesão religiosa feminina que pode 

funcionar como força conservadora das estruturas de opressão de gênero e manutenção 

do status quo, ou como força inovadora e motora de mudanças sociais e políticas na 

condição social e eclesial da mulher (ROSADO, 2015).  

As entrevistadas nesta pesquisa são fiéis e praticantes do cristianismo protestante 

e se inserem nesta segunda circunstância da adesão religiosa, por causa da mobilização 

feminista que exercem.  

Tinha como objetivo inicial também analisar como se dá o funcionamento e 

organização dessas militantes e dos coletivos evangélicos feministas, através das redes. 

Pude verificar que as redes sociais desempenham um papel fundamental para a 

existência desses coletivos que encontram neste ambiente virtual uma forma de 

propagação ampla de suas ações e pensamentos, o que não ocorreria se dependessem da 

grande mídia.   

A atuação dos coletivos acompanhados nesta pesquisa, a saber, “Feministas 

Cristãs – RJ” e “Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, evidenciam outras 

formas de exercício da fé evangélica que não as extremistas e conservadoras que são 

majoritariamente associadas a esse grupo religioso pela atuação de políticos e pastores 

midiáticos, mas sim uma fé comprometida com a vida mais precária (BUTLER, 2011).  

As disputas pelas narrativas evangélicas em torno das questões de gênero e dos 

direitos reprodutivos das mulheres são um desafio que tem sido encarado pelas 

feministas evangélicas acompanhadas e entrevistadas aqui. O histórico e perfil dos 

grupos levantados na primeira seção deste artigo monográfico buscou contextualizar a 

militância desenvolvida por essas mulheres de modo a explicitar as motivações políticas 

e principalmente religiosas para tal. 

As influências do movimento feministas não se restringem a vida pessoal das 

mulheres que assumem fazer parte do movimento, mas muda a dinâmica das relações de 

gênero e papeis sociais também por parte de instituições como as igrejas evangélicas. 
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Questionando e modificando os lugares das mulheres dentro dessas organizações, como 

pôde ser observada na questão do pastorado feminino e também na elaboração teológica 

feita por mulheres. 

Apesar dessas conquistas femininas, as mulheres cristãs que se identificam como 

feministas ainda sofrem pressões dentro de suas comunidades de fé tradicionais e 

também por parte de outros atores não religiosos. As primeiras pressões partem para a 

desqualificação da fé e espiritualidade por causa da militância, as segundas vão em 

sentido oposto, desqualificando a militância por causa da fé. 

Os desafios das feministas evangélicas não se dão apenas nas igrejas tradicionais 

ou nos embates com atores conservadores, mas talvez também estejam presentes no 

campo progressista evangélico, que ainda encara as questões de gênero com pouca 

representatividade frente a outras questões também importantes, como a desigualdade 

econômica e o racismo. 

A despeito dos desafios e perigos que o compromisso e engajamento feminista 

pode trazer, essas mulheres se mostraram firmes e determinadas na militância, pois o 

que as move, primordialmente, são as suas próprias interpretações e vivências de fé 

junto aos textos bíblicos, por isso continuam resistindo. 

Por fim, estre trabalho abordou temáticas de relevância política e social para a 

compreensão da heterogeneidade do grupo religioso que se convencionou chamar de 

“evangélicos” e também para acrescentar nos estudos das correlações entre gênero, 

política e religião.  

Ainda que de forma sucinta, desejo contribuir com este trabalho para o debate 

sobre a presença desses outros atores evangélicos no espaço público, e também para a 

reflexão do potencial de transformação da religião. Dar destaque para as ações de 

mulheres que sempre estiveram tão presentes na construção e propagação do 

cristianismo, mas que foram apagadas nas histórias institucionais, é um meio de 

contribuir para esta reflexão mais geral. Mais ainda, ao salientar a atuação de feministas 

evangélicas, pretendo contribuir para as reflexões em torno da complexidade do campo 

religioso cristão na atualidade.  
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Anexo I - Roteiro Semiestruturado de Entrevista 

Apresentação 

 Nome 

 Idade 

 Frequenta alguma Igreja? Qual? 

História religiosa 

 Como chegou até sua religião e igreja? 

 E você exerce alguma função da igreja? 

 Como você se sente sendo evangélica hoje? 

 Diante do cenário político e religioso brasileiro, como você se identificaria? 

Feminismo 

 Como conheceu o feminismo? Quando começou a se identificar assim? 

 Você enxerga alguma influência do movimento e das pautas feministas na sua 

igreja? 

 Existe espaço na sua igreja para falar sobre feminismo e ser feminista?  

Militância 

 Como é a sua forma de relacionar a religião com a militância? 

 Quais os meios que você encontra pra exercer a sua identidade feminista? 

 Como vocês (coletivo) se organizam na militância? 

Você tem alguma referência? Alguém que te inspire? 
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Anexo II – Perfil das Entrevistadas 

 

Entrevistada 1  

 

Nome fictício: Jasmim  

Idade: 19 anos 

Local de Moradia: Rio Bonito – RJ 

Denominação: Batista Histórica 

Coletivo que integra: Feministas Cristãs –RJ 

 

Entrevistada 2 

 

Nome fictício: Rosa  

Idade: 20 anos 

Local de moradia: Rio Bonito – RJ 

Denominação: Batista Histórica 

Coletivo que integra: Feministas Cristãs –RJ e Frente de Evangélicos pelo Estado de 
Direito 

 

Entrevistada 3 

 

Nome fictício: Lírio 

Idade: 21 anos 

Local de moradia: Rio de Janeiro – RJ 

Denominação: Batista Histórica 

Coletivo que integra: Feministas Cristãs –RJ e Frente Evangélica pela Legalização do 
Aborto 

 

 


