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No princípio eu era a Eva 
Criada para a felicidade de Adão 
Mais tarde fui Maria 
Dando à luz Aquele 
Que traria a salvação 
Mas isso não bastaria 
Para eu encontrar perdão. 
Passei a ser Amélia 
A mulher de verdade 
Para a sociedade 
Não tinha a menor vaidade 
Mas sonhava com a igualdade. 
Muito tempo depois decidi: 
Não dá mais! 
Quero minha dignidade 
Tenho meus ideais! 
Hoje não sou só esposa ou filha 
Sou pai, mãe, arrimo de família 
Sou caminhoneira, taxista, 
Piloto de avião, policial feminina, 
Operária em construção... 
Ao mundo peço licença 
Para atuar onde quiser 
Meu sobrenome é COMPETÊNCIA 
E meu nome é MULHER!!!! 
 
                   (autor desconhecido) 
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RESUMO 

 

 

O trabalho tem como objetivo discutir o pastorado feminino no 
pentecostalismo evangélico. A função das mulheres enquanto agente de 
liderança na esfera religiosa permite a discussão sobre a possibilidade do 
universo religioso como um espaço de alterações significativas no que se 
refere a uma diminuição das diferenças entre os gêneros na atualidade. A 
participação da mulher como agente de liderança das igrejas pentecostais é 
interpretada como uma nova opção para as mulheres além do espaço 
doméstico, entretanto, pretendemos esclarecer a existência e ocorrência de 
estabelecimentos de limitações impostas e inseridas na hierarquia de poder 
feminino dessas denominações religiosas, verificando se são frutos de uma 
estrutura hierarquizante pensada não na perspectiva do universo feminino, 
mas a partir do universo masculino. 
 
 
Palavras-Chaves: Liderança feminina pentecostal. Religiosidade. Gênero. 
Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

ABSTRACT 

 

 

The study aims to discuss women in the priesthood pentecostalism 
evangelical. The role of women as agents of leadership in the religious sphere 
allows the discussion about the possibility of the universe as a religious area 
of significant changes with regard to a reduction in gender differences in the 
present. The participation of women as agents of leadership of churches 
Pentecostals is interpreted as a new option for women beyond the domestic 
space, however, want to clarify the existence and occurrence of on-imposed 
limitations and inserted in the hierarchy of female power of religious 
denominations, noting are fruits of a structure hierarquizante not thought of 
women, but from the male universe.  
 
 
Keywords: Women's leadership Pentecostal.  Religion.  Gender.  Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta dissertação é fruto da análise realizada na pesquisa acerca da 

participação de lideranças femininas nas igrejas pentecostais, localizadas no 

município do Natal/RN. Foi observado como essas mulheres estão inseridas 

no contexto histórico e em que situações inscrevem-se no âmbito familiar e 

social e especificamente no campo religioso ao qual pertencem.  

Almejamos identificar os fatores que levaram tais mulheres a se 

tornarem lideranças religiosas; observar as relações de poder existentes 

nessas instituições e seus reflexos na vida familiar e social, uma vez que 

consideramos que o exercício ideológico tem seu início por meio dessas, e, 

finalmente, buscamos compreender como o processo está sendo vivenciado 

por elas e sua repercussão na vida pública e privada. 

 Logo, o presente estudo tem como problemática identificar a 

participação das mulheres enquanto lideranças nessas igrejas pentecostais, 

as consequentes transformações na vida familiar e social, bem como o seu o 

papel e grau de participação exercidos por tais mulheres nas tomadas de 

decisões e iniciativas nas igrejas em que atuam e congregam.    

 O fato de restringir a pesquisa a um grupo de mulheres que exercem 

funções de liderança, no caso, as pastoras evangélicas, apóia-se em várias 

razões: a condição específica da mulher na sociedade, no universo religioso, 

e, particularmente, no evangélico; ao fato de estarem vinculadas a executar 

trabalhos específicos de interesse da instituição (igreja) em que atuam; e a 

necessidade de perceber, compreender, por meio do fato social religioso, as 

relações entre os sexos e as condições que permitem que se estabeleça uma 

nova maneira de atuação da mulher nas instituições religiosas.  

 Este trabalho é alicerçado em um diálogo entre as questões que 

norteiam a temática de gênero e da religião. Faz-se uma reflexão sobre a 

função da pastora e a conexão do universo feminino com a vida religiosa, 
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uma vez que nas últimas décadas a mulher vem conquistando posições de 

liderança, antes restritas exclusivamente ao universo masculino.  

Visando ao disciplinamento do pensamento e das ações para obtermos 

maior eficiência no que desejamos alcançar, adotamos para o estudo sobre 

aspectos da religião e a atuação da mulher nesse campo – liderança feminina 

pentecostal – a abordagem teórica sustentada em três eixos fundamentais: 

religião, gênero e trabalho. 

 Uma questão subjacente a principal seria analisar se o fato de a 

mulher atualmente poder exercer o ministério pastoral no pentecostalismo 

evangélico contribui para mudar as representações tradicionais e 

patriarcalistas1 da imagem feminina na sociedade.  

Para melhor perceber o significado da participação feminina na 

liderança de igrejas pentecostais evangélicas buscamos responder a seguinte 

indagação: o fato de mulheres poderem exercer a função de pastoras em 

algumas denominações religiosas pentecostais evangélicas permite 

alterações significativas no que se refere a uma diminuição das diferenças 

entre os gêneros na atualidade? 

Com base nesse aspecto surgiu a curiosidade de saber como e de que 

forma as atividades exercidas nas instituições religiosas influenciam na forma 

de agir, na vida doméstica, no trabalho das mulheres pastoras e nas relações 

e representações de gênero. Dessa forma, é necessária uma análise entre os 

discursos das mulheres pastoras e os discursos da doutrina religiosa na qual 

depositam suas crenças.   

Desenvolvemos a hipótese de que sendo a religião uma esfera que se 

constitui na produção e reprodução das estruturas estruturantes da 

sociedade, de acordo com Bourdieu (1988), o fato do exercício de mulheres 

pastoras em igrejas pentecostais evangélicas as coloca em posição de 

                                                 
 
1Oliveira (2006, p. 02) destaca três conceituações sobre o patriarcado: “Goldberg (1997) 
define o patriarcado como qualquer sistema de organização (política, econômica, industrial, 
financeira, religiosa e social) em que a maioria dos postos na hierarquia estão ocupados por 
homens. Heidi Hartmann (1987) o define como jogo de relações sociais entre os homens, 
relações que têm uma base material e ainda que sejam hierárquicas, estabeleçam e criem 
interdependência e solidariedade entre os homens que lhes permite dominar as mulheres. Já 
Elizabeth Fiorenza (1997) define o patriarcado como um sistema político-cultural-social de 
submissões e dominações graduadas. Para a autora, sexismo, racismo e imperialismo 
militares são as raízes e os pilares da sustenção do patriarcado”. 
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reprodutoras de representações e ações que revelam uma cultura de gênero 

desigual, binária e sexista. 

Em trabalho de monografia, realizado ao final do curso de Ciências 

Sociais sobre a Renovação Carismática Católica (RCC) e a influência da 

religião na esfera familiar, no que concerne a sua ideologia, detectamos que a 

RCC estabeleceu-se nas várias esferas da vida coletiva e individual, de forma 

semelhante ao conservadorismo católico. Verificamos seu caráter 

conservador em relação à estrutura de poder, ao casamento indissolúvel, ao 

não consentimento para o leigo avançar nas suas conquistas dentre outros 

aspectos da vida em sociedade.  

O Papa João XXIII, após o Concílio Vaticano II (1962-1965),2 continuou 

mantendo a posição tradicional de que a mulher deve se manter no lar. Isto 

significa que, embora a Igreja Católica tenha de modo gradativo tenha 

reconhecido a mulher como ser “digno”, sobretudo após o Concílio, 

historicamente, a carga endossada pela igreja, reforçando a subalternidade 

da mulher, levará muito tempo para ser totalmente apagada e publicamente 

demonstrada.  

Dessa forma, o pentecostalismo católico3 reproduz a cultura de gênero 

que fortalece e determina o lugar da mulher no espaço privado. Em 

contrapartida, os efeitos da conversão ao pentecostalismo evangélico, 

segundo estudos existentes, possibilitam divergências de opiniões ou de 

                                                 
 
2Tais afirmações são atestadas através de leitura de breves citações contidas nas encíclicas 
do Concílio Vaticano II (1962-1965) referindo-se à mulher: “Vós, mulheres, tendes sempre 
em partilha a guarda do lar, o amor das fontes, o sentido dos berços. Vós estais presentes ao 
mistério da vida que começa. Vós consolais na partida da morte. A nossa técnica corre o 
risco de se tornar desumana. Reconciliai os homens com a vida. E sobretudo velai, nós vos 
suplicamos, sobre o futuro da nossa espécie. Tendes que deter a mão do homem que, num 
momento de loucura, tentasse destruir a civilização humana. Esposas, mães de família, 
primeiras educadoras do gênero humano no segredo dos lares, transmiti a vossos filhos e 
filhas as tradições de vossos pais, ao mesmo tempo em que os preparais para o insondável 
futuro. Lembrai-vos sempre de que uma mãe pertence, em seus filhos, a esse futuro que ela 
talvez não chegará a ver”. 
 
 
3O segmento pentecostalista é uma corrente que resgata o nascer da Igreja Cristã no 
acontecimento bíblico do pentecostes, a partir da evidência dos dons do Espírito Santo 
concedidos aos primeiros cristãos. Na Igreja Católica, seu mais novo representante é o 
movimento de Renovação Carismática Católica (RCC), originário nos EUA. Esse movimento 
almeja renovar a Igreja por meio de uma leitura assídua da Bíblia, um comportamento sóbrio 
e uma vida comunitária. 
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interesses nas relações familiares, quando apenas um dos cônjuges se 

converte.  

Entretanto ocorre uma mudança na conduta conjugal, no caso de 

marido e mulher aderirem a uma mesma religião, diminuindo a possibilidade 

de conflitos familiares (MACHADO, 1996, p. 87), mas não podemos 

desconsiderar que ainda permanecem características da desigualdade de 

gênero, pautadas no machismo e patriarcalismo. 

 Verifica-se, então, como consequência da filiação do casal ao 

pentecostalismo, uma mudança nas relações de gênero e na distribuição da 

responsabilidade no mundo doméstico. As orientações pentecostais se 

distanciam da “divisão de papéis na família, fortalecendo a posição da mulher 

e atenuando o comportamento aventureiro dos homens”. (MACHADO, 1996, 

p. 88).  

 Essa notória valorização, ao fim da assimetria dos papéis masculinos e 

femininos, de certa forma, é revestida de uma nova roupagem: o homem 

contrai sua dubiedade da moral sexual, associada ao masculino, e a mulher 

retrocede à submissão.  

Para Machado (1996), a “ideologia pentecostal”, mesmo quando 

combate e ajuda a romper alguns dos aspectos relacionados ao 

comportamento masculino, legitima as desigualdades de gênero, reforçando 

a autoridade dos homens no âmbito privado e na comunidade religiosa. 

Nesse sentido, buscamos saber, por meio dos resultados de nossa 

pesquisa, se evidenciaríamos também a existência de paradoxos e tensões 

nas representações encontradas no campo de estudo que pudessem, em 

determinadas situações, apontar para relações de gênero mais igualitárias e 

que pudessem, por vezes, tender a se manifestar de forma a reforçar uma 

hierarquia de gênero. 

Para desenvolver essa investigação, com o objetivo de analisar a 

participação de lideranças femininas das igrejas pentecostais, e se o 

pastorado feminino contribui para a diminuição das desigualdades sociais 

entre os gêneros, realizamos uma pesquisa empírica que nos possibilitou 

constatar in loco a realidade do que propomos apresentar, ancorada no 

método de pesquisa qualitativa. 
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As denominações religiosas da amostragem foram escolhidas em 

virtude do seu reconhecimento como igrejas que aboliram a exclusividade 

masculina nas posições mais significativas de sua hierarquia, legitimando a 

possibilidade de alterações na estrutura do poder patriarcalista e dominante 

da sociedade atual.  

A escolha deve-se também à ruptura com o sectarismo e ascetismo 

pentescostal e a adoção de princípios de condutas mais autônomas e liberais, 

por parte das denominações, visto que está em questão a tentativa de 

superar uma postura, segundo a qual se crê que as mulheres estejam sempre 

aquém dos homens, ou mesmo exercendo atividades secundárias. Fato, cuja 

existência é corroborada pelas lutas e ações em determinados campos e que 

têm possibilitado sua visibilidade no social. 

Para a seleção das pastoras, consideramos a função e/ou o cargo 

inscritos e legitimados social e religiosamente; o percurso dessa mulher e a 

situação específica em que se encontra inserida. Para tanto, optamos pela 

técnica de entrevistas semiestruturadas, por deixar falar livremente as 

entrevistadas e os entrevistados e possibilitar que o sujeito da ação seja 

agente do ato de narrar sua trajetória religiosa.  

A abordagem da investigação requer entrevistar também pastores e 

fiéis (homens e mulheres) visando a obter informações relevantes ao tema, 

uma vez que os atuais estudos de gênero privilegiam o aspecto relacional 

para se compreender os efeitos em detrimento da causa, no que tange ao 

relacionamento feminino-masculino. 

Para a operacionalização da pesquisa, adotamos como procedimentos 

metodológicos, em primeiro lugar, a identificação das igrejas que possuem 

mulheres em seus cargos de liderança, ou seja, o exercício pastoral feminino 

no município e na região metropolitana de Natal/RN.  

Por meio de leituras de trabalhos acadêmicos que investigaram sobre 

a esfera pentecostal e a presença feminina nesse universo, tivemos a 

indicação da presença de pastoras em determinadas congregações a nível 

nacional.  

De posse desses dados evidenciamos a participação feminina nos 

níveis de liderança, enquanto pastora, em diversas denominações 
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pentecostais existentes em zonas distintas do município de Natal e região 

metropolitana. São elas: Ministério Unção Nova; Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra; Ministério Ebenézer; Igreja Internacional da Graça; 

Ministério Internacional Semente de Fé; e Ministério Visão de Deus. 

Tanto a nível nacional como local observamos que a pastora exerce a 

liderança juntamente com o seu cônjuge pastor. Entretanto, adentrando na 

pesquisa de campo, por meio de indicação das fontes entrevistadas, foi 

revelada a existência de pastora que exerce a liderança em sua totalidade, 

sem a presença do seu cônjuge na função de pastor.  

Como tal denominação religiosa localiza-se na região da grande Natal, 

optamos pela ampliação do campo pesquisado, uma vez que, ao darmos 

início a nossa pesquisa, tínhamos como universo a ser investigado apenas o 

município de Natal/RN. Essa revelação preciosa foi de fundamental 

importância na comparação da vivência do exercício ministerial, exercido 

exclusivamente por uma mulher e o exercido por um casal. 

O percurso do trabalho de campo teve como ponto de partida 

metodológico a observação dos cultos das igrejas. Em seguida, foram 

realizadas as entrevistas com pastoras, pastores e fiéis do sexo masculino e 

feminino.  

Foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas semiestruturadas, 

conforme anexo. Especificamente, entrevistamos 6 (seis) pastoras, 5 (cinco) 

pastores e 6 (seis) fiéis (3 do sexo feminino e 3 do sexo masculino) cujas 

denominações religiosas adotaram a liderança feminina pentecostal em suas 

congregações. 

As entrevistas ocorreram, em sua maioria, na denominação religiosa 

pesquisada e em horário alternativo ao funcionamento de suas atividades, e, 

em sua minoria, na residência dos entrevistados. Optamos por solicitar e 

agendar encontros para as entrevistas com hora marcada, em virtude de 

respeitar a disponibilidade dos sujeitos pesquisados e evitar possíveis 

interrupções e alteração ou manipulação das falas que pudessem ser 

provocadas pela presença de outros sujeitos.  

Apesar de as lideranças religiosas entrevistadas exercerem uma 

função publicamente demonstrada, nessa proposta de investigação, optamos 
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pela substituição dos nomes de todos os entrevistados por nomes de 

lideranças religiosas masculinas e femininas contidas nos textos bíblicos 

visando a não exposição dos participantes, preservando assim a sua 

individualidade. 

Nessa investigação é dado privilégio, sobretudo, às tensões 

decorrentes no processo que surgem tanto no cotidiano de alguns dos atores 

nele envolvidos que, de diferentes formas investem e/ou recusam parcial ou 

totalmente essa nova forma de liderança feminina, como também às tensões 

que são desencadeadas em consequência do processo de ressignificação do 

papel das mulheres envolvidas.  

Em concomitância à pesquisa de campo, fundamentamos nossas 

afirmações na experiência de vários teóricos clássicos e contemporâneos, a 

exemplo de Mariz, Machado, Birman, entre outros que discorreram sobre o 

tema em questão; na análise de documentos oficiais das igrejas pentecostais; 

em pesquisas, tais como dissertações, teses, e em outras publicações 

pertinentes ao tema. 

Discutimos o fenômeno religioso inspirado no referencial teórico 

weberiano de denominação religiosa, associada a uma empresa e à questão 

da dominação carismática4. No intuito de dar maior amplitude à pesquisa, 

outros teóricos que também lidam com o assunto são discutidos, uma vez 

que é no debate de diferentes teorias que se consegue analisar com mais 

afinco os fenômenos sociais. 

Logo, ao investigarmos o pastorado feminino, é indispensável a 

abordagem de campo religioso inspirado em Bourdieu (1988), ou seja, um 

campo de disputas entre religiosos no qual as pastoras legitimam um capital 

                                                 

4 De acordo com as concepções teóricas de Weber existe três tipos puros de dominação 
legítima na sociedade: a racional legal, a tradicional e a carismática. A dominação 
carismática baseia-se na “atribuição social de características ou capacidades extraordinárias 
a uma pessoa. Note-se que a autoridade fundamenta-se não nas próprias características, 
mas na atribuição dessas características por aqueles que reconhecem a autoridade como 
legítima. Essa distinção é de importância crucial, pois destaca o fato de que a autoridade 
carismática é socialmente concedida e pode ser retirada, se o líder deixar de ser considerado 
pessoa extraordinária.” (Johnson, 2008, p.24)  
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religioso que almeja a consolidação de um espaço que por muito tempo lhe 

foi negado. 

Cabe salientar que a partir da investigação sobre o exercício da 

liderança feminina em denominações religiosas, pretendemos esclarecer se a 

mulher pastora, sujeito e agente de relações sociais, recebe dentro da igreja 

influências que fomentam o desenvolvimento de padrões de comportamento 

sexistas, aos quais reagirá em conformidade, ou não, e se a esfera religiosa 

seria responsável por reproduzir as orientações determinadas pela estrutura 

dominante vigente no universo feminino.  

Faz-se pertinente enfatizar que a liderança religiosa feminina é um 

fenômeno social moderno. Durante séculos, as diferenças entre homens e 

mulheres foram tidas como naturais. A religião e a narrativa bíblica impunham 

à mulher a representação de Eva e seus atributos negativos. Enraizaram uma 

herança de submissão, dominação e confinamento ao espaço privado para as 

mulheres, muito debatido atualmente pelas teólogas feministas.  

Entretanto, a partir do século XX o papel da mulher na sociedade entra 

em processo de reconstrução, devido ao seu ingresso na vida pública. 

Movimentos feministas e até mesmo de teólogas como Gebara (2006) e 

Nunes (1985) propõem a possibilidade de releitura e reinterpretação da 

tradição patriarcal religiosa.  

A liderança religiosa feminina é contemporânea desse contexto do qual 

surge a necessidade de se repensar as relações e humanizar a sociedade 

por meio de valores mais éticos e menos preconceituosos. Formas de 

autoritarismo de outrora cedem espaço para relações mais democráticas.  

O contexto é de se repensar as relações entre os sexos, uma vez que 

os direitos femininos avançaram. Mas é oportuno destacar que, na prática, a 

mulher ainda é excluída de espaços de liderança institucional e das funções 

hierárquicas de maior posição. 

Ao empreendermos levantamento bibliográfico percebemos que 

estudos do campo de gênero, como os de Francheto (1981), Scott (1990), 

Flax (1991), Gregori (1992), Zanota (1992), Rosaldo (1994), Butler (2003) e 

outros defendem a desconstrução dos discursos do feminino, reduzido à 
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esfera reprodutiva e a naturalização da construção da figura feminina 

pensada a partir da esfera masculina.   

O tema das relações de gênero requer a distinção da dimensão 

biológica da dimensão social. Ao utilizarmos a categoria gênero, estamos 

trabalhando com as construções simbólicas e culturais do feminino e do 

masculino na sociedade, existindo uma articulação contínua entre o que 

determina um gênero e outro.  

Esse conceito tem sido fundamental para explicar tendências de 

comportamento de homens e mulheres na sociedade, e a ferramenta de 

compreensão para as discriminações que as mulheres enfrentam na esfera 

pública e privada (profissional, familiar, reprodutiva etc.). 

Com a intenção de ressaltar o papel da religião frente à condição 

feminina, dividimos este trabalho em três partes correlacionadas. A primeira 

parte ou o primeiro capítulo apresenta uma revisão do processo de formação 

do pentecostalismo evangélico e a figura feminina na tradição religiosa cristã, 

visando a situar o leitor dentro do recorte histórico da pesquisa e do universo 

pastoral feminino em questão.  

A segunda parte aborda, inicialmente, uma discussão sobre a 

constituição do conceito de gênero e suas alterações conceituais e teóricas 

ao longo do tempo. Em tópico subsequente apresentamos uma 

caracterização e contextualização do campo empírico.   

O foco desse tópico foi, a partir dos dados coletados junto às fontes 

entrevistadas, a busca da compreensão acerca de quem é este sujeito, a 

pastora, focalizando o exercício do pastorado e a pretensão de enxergar 

possíveis contribuições para alterações nas atuais concepções de gênero. 

 Na terceira parte, dissertamos sobre hierarquia e relações de poder na 

liderança das igrejas evangélicas pentecostais. Almejamos analisar a 

existência de uma conexão entre a esfera religiosa dos pentecostais uma 

porta de saída dos padrões rígidos das representações e relações de gênero 

existentes na sociedade. 

E, finalmente no quarto capítulo, analisamos sobre o fato de a mulher 

passar a atuar fortemente em atividades e esferas diferentes que não seja a 

do lar, do seu espaço privado. A atuação feminina no universo religioso 
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enquanto liderança exercida é encarada como uma forma de trabalho em 

espaço público que confere situações e implicações positivas para a mulher 

pastora e para as fiéis das referidas denominações evangélicas pesquisadas.  
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I CAPÍTULO 

 

 

A TRADIÇÃO RELIGIOSA PENTECOSTAL E O FEMININO 

 

 

 

1. 1 Aspectos históricos de formação do pentecostalismo 

 

 

 

O processo histórico de formação do pentecostalismo, doutrina 

religiosa em questão, remete ao cisma religioso que bipolarizou a religião 

cristã em duas vertentes: a divisão dos cristãos em católicos romanos e em 

protestantes. O protestantismo – denominação comum dada às igrejas 

nascidas no período da Reforma Protestante – defendia a reafirmação dos 

princípios básicos do cristianismo primitivo: Cristo, fé, escritura e graça.  

Weber (1972) atribui o início da heterogeneidade cristã e de novas 

formas emergentes de cristianismo ao excesso de burocratização e a 

rotinização do carisma da Igreja Católica. O cristianismo primitivo hoje 

presente, e foco fundamental das denominações pentecostais, exerce o papel 

de renovar o carisma rotinizado e instituído pela grande burocracia (a igreja).  

Segundo o modelo clássico weberiano, o movimento protestante surgiu 

em consequência dos abusos e do comportamento do clero e para criar um 

canal direto com o divino, associado à necessidade de clarificar os 

verdadeiros ensinamentos cristãos. À medida que Lutero defendia a doutrina 

da justificação pela fé, os fiéis passariam a não depender das indulgências, 

da mediação dos santos e dos sacramentos exigidos pela grande burocracia 

em que se tornara a Igreja Católica. 

Para o pensamento luterano, o conhecimento e a expansão dos 

ensinamentos bíblicos, a conservação apenas dos dogmas ensinados por 

Jesus Cristo e uma simplificação dos cultos reformariam o atraso cultural da 
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Igreja. Rapidamente, esse movimento difundiu-se para diversos países e, ao 

ser reproduzido passou a refletir as particularidades dos seus líderes locais. 

Em pouco tempo, o protestantismo, por não se organizar a partir de um 

poder centralizador, dividiu-se em diferentes linhas cristãs não-católicas e, 

assim, surgiram as igrejas protestantes históricas, pentecostais e, finalmente, 

as neopentecostais.  

Segundo Campos (2006), a doutrina protestante instalou-se no Brasil 

por meio do “protestantismo de imigração” e do “protestantismo missionário”. 

O protestantismo de imigração iniciou sua difusão após a colonização 

brasileira, com as tentativas de franceses e holandeses. 

Posteriormente, na primeira metade do século XIX, com a chegada de 

alemães, surgem no país os luteranos e anglicanos. Outras denominações, 

como as presbiteriana, batista, metodista e pentecostalista são introduzidas 

por missionários americanos e europeus. 

O movimento pentecostalista é uma corrente que resgata o nascer da 

Igreja Cristã no acontecimento bíblico do Pentecostes, a partir da evidência 

dos dons do Espírito Santo concedidos aos apóstolos e aos primeiros 

cristãos, tais como: o dom de liderança, sabedoria, discernimento, profecia, 

cura, glossolalia (línguas) e amor. 5 

No Brasil, o pentecostalismo se difundiu em duas versões: católica e 

evangélica. Na versão católica, expressa-se por meio da renovação 

carismática católica. Na vertente evangélica, expressa-se por inúmeras 

denominações pentecostais. Isto revela que quando a Igreja Católica 

defronta-se com conflitos, procura resolvê-los, evitando cismas internamente; 

e o universo protestante rompe e funda uma nova denominação religiosa. 

O movimento pentecostal é oriundo da Igreja Metodista. Surgiu, 

possivelmente em 1906, na cidade de Chicago/EUA. Constitui-se 

característica marcante, evidenciada pelos pentecostais, a relação dos fiéis 

com as práticas originárias do Espírito Santo. 

A classificação do campo pentecostal brasileiro é heterogênea entre os 

estudiosos da sociologia da religião em virtude do dinamismo dessa doutrina 

                                                 
 
5 De acordo com a narração bíblica presente em Atos dos Apóstolos (At. 2:1-8). 



 21 

e das suas inúmeras denominações existentes atualmente em nosso país. 

São cunhados então, termos, tais quais igrejas de mediação e pequenas 

seitas (BRANDÃO, 1980), clássico e agências de cura divina (MENDONÇA, 

1989), clássico e autônomo (BITTENCOURT, 1991).  

Ao dividir o pentecostalismo brasileiro em “ondas”, Freston (1993) é o 

primeiro a instituir três classificações: onda pentecostal de 1910; onda 

pentecostal dos anos 1950 e início de 1960; e a onda pentecostal do final dos 

anos 1970 e década de 1980.  

Os estudos de Mariano (1999, p. 23) sobre segmento pentecostalista 

evangélico, instalado no Brasil nas primeiras décadas do século XX, também 

utilizam a classificação em três vertentes: clássico, deuteropentecostalismo e 

neopentecostalismo. Essa classificação considera o caráter histórico como o 

principal, desprivilegiando o teológico. 

Ainda de acordo com esse autor, a vertente clássica do 

pentecostalismo evangélico é representada pelas pioneiras Congregação 

Cristã do Brasil e Assembléia de Deus. A primeira igreja iniciou suas 

atividades em 1910, na cidade de São Paulo; e a segunda, em 1911, em 

Belém do Pará. As denominações caracterizam-se pela ênfase teológica no 

dom de línguas e pelas práticas sectárias e ascéticas de oposição ao mundo 

exterior. 

Antecipando o boom evangélico do início da década de 1980, a 

segunda vertente denominada de deuteropentecostalismo, estabeleceu-se no 

país no final de 1950 e ao longo da década de 1960. Foi trazida por 

missionários do pentecostalismo norte-americano. Possui como prática 

teológica a evidência no dom de cura divina.  É representada pelas 

denominações Evangelho Quadrangular (São Paulo, 1953), Brasil Para Cristo 

(São Paulo, 1955), Deus é Amor (São Paulo, 1962) e Casa da Benção (Belo 

Horizonte, 1964). Para Mariano (1999, p. 32), “justifica-se a divisão das duas 

primeiras ondas pentecostais pelo critério do corte histórico-institucional, mas 

não pela existência de diferenças teológicas significativas entre ambas”.  

A terceira vertente, conhecida como neopentecostalismo, iniciou-se em 

meados de 1970 e robusteceu-se nas décadas seguintes. Representam essa 

vertente as denominações oriundas de dissidentes da igreja carioca Nova 
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Vida, fundada em 1960 por missionário canadense: a Universal do Reino de 

Deus (Rio de Janeiro, 1977), Internacional da Graça de Deus (Rio de Janeiro, 

1980), Cristo Vive (Rio de Janeiro, 1986) e as igrejas Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra (Goiás, 1976), Comunidade da Graça (São Paulo, 1979), 

Renascer em Cristo (São Paulo, 1986) e Igreja Nacional do Senhor Jesus 

Cristo (São Paulo, 1994). 

As estratégias proselitistas dessa vertente incorporaram, além dos 

dons espirituais, a “exacerbação da guerra espiritual contra o diabo e seu 

séquito de anjos decaídos; pregação enfática da teologia da prosperidade; 

liberalização dos estereotipados usos e costumes de santidade” (MARIANO, 

1999, p. 36).  

Segundo Rolim (1987), os fatores explicativos do crescimento dessas 

denominações pentecostais evangélicas no Brasil devem-se ao fato de se 

dirigirem às camadas empobrecidas da sociedade e à substituição do 

catolicismo devocional aos santos como mediadores à divindade, por uma 

religiosidade que anseia e vivencia dentro de si a presença do Espírito Santo 

através da unção. 

Oro (2000, p. 288) analisa o avanço pentecostal numa proposição que 

diz respeito à modernidade. A ampliação do universo religioso acontece 

devido à importância que a dimensão simbólico-religiosa tem para as 

camadas menos favorecidas da sociedade. Devido às instituições tradicionais 

distanciarem-se da visão de mundo dessas camadas, emergem novas formas 

de expressão de religiosidade que preenchem as lacunas de sentido geradas 

pela modernidade. 

Nessa mesma linha, Brandão (1994) argumenta que diante da crise 

das instituições tradicionais produtoras de sentido, a evasão de fiéis e 

poderes terrenos de uma igreja pode ser a condição de explosão de outra ou 

outras em sintonia com as demandas espirituais da população brasileira. 

No momento em que se fala de uma explosão do pentecostalismo no 

mundo inteiro, Weber (1999), ao abordar o processo de racionalização que 

constitui a sociedade moderna, defende que o seu impulso inicial foi a 

“desmagização” da mensagem bíblica consolidada pelo espírito ascético da 

ética puritana. As origens do desencantamento do mundo, da eliminação da 
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magia como técnica de salvação surgem na doutrina judaica com a 

transcendentalização, historicização e racionalização ética. Com o advento do 

cristianismo, uma parcial “re-magização” se instala devido às mediações dos 

sacramentos e a intercessão de Cristo, Maria e dos Santos.  

Posteriormente, a Reforma Protestante (Luteranismo, Calvinismo, 

Pietismo, Metodismo e Anabatismo) retoma a racionalização em virtude de se 

eliminar mediadores e expande a idéia de vocação para todos.  

Em seguida às ideias luteranas a ascese extramundana cede lugar à 

ascese intramundana. A racionalidade presente na Reforma privilegiava a 

profecia emissária ou exemplar, na qual o fiel é um agente de Deus. É um 

indivíduo que age para a glorificação de Deus de forma racionalizada, sem 

intermediários. Os homens somente poderão ser salvos pela fé, graça e 

escritura. 

 A efervescência religiosa das últimas décadas do século XX e do 

início do século XXI, evidenciadas aqui pelo pentecostalismo evangélico, não 

representam um falseamento da análise weberiana de desencantamento e 

desmagização.  

Weber constatou o retrocesso da esfera religiosa na razão direta do 

avanço da modernidade. Contudo, esse deslocamento diz respeito ao 

afastamento do religioso da esfera pública, ou seja, uma autonomia relativa 

entre as esferas religiosa, política, econômica e cultural. 

De acordo com Berger (1985), no mundo moderno, a “relevância” 

social da religião é situada na esfera privada, a preferência do consumidor 

reflete as “necessidades” dessa esfera, levando a religião a ser melhor 

comercializada se mostrar que é mais “relevante” para a vida privada dos 

homens do que sua aplicabilidade nas instituições públicas. 

Desse modo, a religião invadiu o espaço que historicamente foi 

relegado às mulheres: o espaço privado. Woodhead (2002, p. 01) argumenta 

que as grandes teorias sociológicas da religião falham em “reconhecer que as 

mulheres não necessariamente ocupam o mesmo espaço social e tampouco 

participam das mesmas instituições sociais como os homens, e que mesmo 

que o façam, elas freqüentemente o fazem de maneira diferente” e essa 

autora argumenta, ainda, que a abordagem feminista circunda em termos de 
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uma “única problemática: a religião é uma coisa boa (libertadora) ou má para 

as mulheres? Ela reforça o patriarcado ou o solapa?”. 

Consoante Woodhead, a participação das mulheres na religião é 

influenciada significativamente pelos espaços sociais disponíveis para elas na 

sociedade, no qual a variável crucial é a natureza e o grau de diferenciação 

social/estrutural/funcional.  

A distinção entre a vida pública e a vida privada é essencial à 

aplicação dessa teoria nas sociedades ocidentais altamente diferenciadas e 

industrialmente avançadas. Segundo Woodhead (2002, p. 02), essa é uma 

distinção de gênero: 

 
[...] à própria definição de esfera privada era associada ao 
feminino mais do que ao masculino. Os homens 
controlavam as chamadas instituições primárias – a lei, o 
governo, os militares, os negócios etc. – enquanto as 
mulheres tornavam-se mais e mais confinadas à instituição 
da família. Desde que, como parte integral deste processo, 
a religião foi racionalizada e gradualmente pressionada a 
retirar-se da esfera pública e mundana nas modernas 
sociedades ocidentais, ela gradualmente deslizou para 
dentro da esfera privada. 

 

Entretanto, inúmeros fatores convergem atualmente para a entrada das 

mulheres nas instituições sociais primárias e mais opções dentro do espaço 

social no qual interagem. De acordo com Woodhead (2002), as instituições 

religiosas, por necessidade, chamaram as mulheres a combinar as 

atribuições do mundo privado e do público.  

Na prática, as instituições mudam à medida que as exigências da 

sociedade mudam, portanto, estão sempre em ameaça devido à dialética que 

compõem a realidade.  Nossa pesquisa evidenciou a presença da liderança 

feminina nas igrejas pentecostais, tal qual é um reflexo da ocupação de 

variados cargos ocupados atualmente por mulheres nas diversas esferas, 

contudo, investigamos entre todos os pesquisados (pastoras, pastores e fiéis 

do sexo masculino e feminino) o efetivo exercício da autoridade de pastora 

líder, ou a existência de ameaças a sua liderança efetiva devido à luta de 

poder interno entre membros da hierarquia do sexo masculino, entre os fies 

homens e até mesmo a aceitação e o reconhecimento das mulheres. 
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1. 2 A figura feminina na tradição religiosa cristã 

 

 

 

A tradição religiosa cristã caracteriza-se por ter colocado a mulher, ao 

longo da história, como reprodutoras das orientações determinadas pela 

estrutura dominante vigente: a preponderância masculina. 

 A análise elaborada por Ecker (2002, p. 25) considera que “os valores 

e dogmas instituídos pela religião têm um legado patriarcal que se manifesta 

através de um discurso discriminatório, impondo condições diferentes a 

homens e mulheres quanto às posições a serem ocupadas no contexto 

social”. 

Nessa mesma linha, Fromm (1986) demonstra que a tese da existência 

de diferenças entre os dois sexos é muito antiga, remetendo à evolução 

histórica do cristianismo. Ele lembra que o Velho Testamento estabelece 

como peculiaridade a maldição da mulher à submissão: “que seu desejo seja 

apenas para teu marido e ele te dominará”, e como maldição o homem “terá 

de trabalhar em suor em sofrimento”.  

Porém, o autor indica que a afirmativa bíblica encerra a tese oposta: 

criado à semelhança de Deus, somente como punição pela desobediência 

original, já que os homens e as mulheres foram criados como iguais, em 

relação a sua responsabilidade moral, receberam a maldição do conflito 

mútuo e da diferença eterna. E, assim, os dois aspectos foram sendo 

repetidos através dos séculos, em certas épocas, ou escolas filosóficas, uma 

tese é ressaltada, em outras a tese oposta é a que se dá ênfase. 

No século XVIII, os representantes da filosofia iluminista defendiam a 

ausência de distinções inatas entre os sexos; as diferenças que porventura 

existissem eram condicionamentos gerados pela educação. Eram, na 

linguagem de hoje, diferenças culturais.  

Entretanto, no século XIX, os filósofos românticos passaram a ressaltar 

o aspecto oposto. Em suas análises da diversidade de caráter entre homens 

e mulheres, afirmavam ser essa, fundamentalmente, consequência de 
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diferenças fisiológicas e biológicas inatas. Tais diferenças de caráter 

existiriam em todas as culturas. 

É interessante notar que nas duas argumentações há uma implicação 

política. Ao Iluminismo interessava ressaltar a igualdade social, e em certa 

medida também política, entre homem e mulher. Acentuava, portanto, a 

ausência de diferenças inatas, como seu argumento.  

Por sua vez, os românticos apresentavam a análise da essência da 

natureza do homem como prova da necessidade da desigualdade política e 

social. Apesar de atribuírem qualidades admiráveis à mulher, insistiam que 

suas características tornavam-na incapaz de participar em igualdade com 

homens na vida social e política. 

Nota-se que os controles sociais exercidos sobre os seres humanos 

para perpetuar um determinado padrão de vida podem ser claramente 

definidos no universo religioso, cujo papel tem sido o de manter a mulher 

como mãe e dona de casa, negando a ela o direito de participar de modo 

mais decisivo na sociedade. 

A tradição judaico-cristã apresentou, ao longo de sua trajetória, a 

mulher como um ser inferior e submisso ao homem. Seu legado foi 

responsável pelo sufocamento de uma via feminina na teologia, na doutrina e 

na autoridade no cristianismo. A figura feminina é associada, no catolicismo, 

ao modelo mariano de santidade e perfeição, ao de pecadora, personificado 

na figura de Eva e ao de Madalena, a pecadora que se redime. 

O principal legado de discriminação refere-se ao conceito de pecado 

ser associado ao feminino. Em associação, textos bíblicos, com narrativas 

atreladas ao contexto cultural da época, reforçam as interpretações 

patriarcais nas quais a mulher não tinha participação na vida pública e seu 

âmbito se restringia à casa e à família. 

Em sua doutrina social, a Igreja Católica tem reforçado o papel de 

sujeição da mulher ao homem, tanto por defender a indissolubilidade do 

casamento como por considerar a sexualidade suspeita a não ser quando 

praticada em função da reprodução e, ainda, quando ressalta a função 

biológica da maternidade como uma das mais importantes da mulher na 

sociedade.  
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Basta lembrar que o Papa João XXIII, na encíclica Pacem in Terris 

(1961), apesar de ter falado da igualdade salarial em ter operário e operária, 

continuou mantendo a posição tradicional de que a mulher, sempre que 

puder, deve se manter no lar.  

Essa repressão alimentada pela igreja é um dos fortes componentes 

da ideologia exercida pelos dominadores sobre a mulher para torná-la 

submissa e preparada para os papéis que a sociedade de classes a ela 

destina e dela necessita. No que se refere a essa questão Saffioti (1976, p. 

35) resume que: 

 

[...] a posição da Igreja Católica reflete, de um lado, uma 
doutrina religiosa na qual a mulher sempre figurou como ser 
secundário e suspeito e, de outro, seus interesses 
investidos na ordem vigente nas sociedades de classes. 
Neste sentido, o comportamento da Igreja não tem diferido 
basicamente da atuação dos demais grupos empenhados 
na preservação do status quo capitalista. Como estes, a 
Igreja tem evidenciado um esforço de refinamento das 
tendências sociais condizentes a manter, embora 
disfarçadamente, a mulher subalterna ao homem. As 
encíclicas das últimas décadas e outros pronunciamentos 
papais atestam que a percepção do problema mulher, por 
parte da Igreja Católica, vincula-se aos dois elementos 
acima assinalados. 

 

O Papa João Paulo II demonstrou publicamente nítida inclinação para 

as posições mais conservadoras, utilizando condenações consideradas já 

ultrapassadas. Condenava a nudez, o homossexualismo e a participação da 

mulher em cargos de liderança na igreja. 

De acordo com Saffioti (1976), a igreja coloca dificuldades à integração 

da mulher na sociedade capitalista, ao transformá-la num baluarte de 

resistência à mudança sociocultural, retardando o processo de consecução 

de um estágio superior de organização mais igualitário entre os gêneros.  

Para a autora, a mistificação da consciência feminina constitui ponto 

fundamental desse processo de manutenção da estrutura social. A 

determinação do sexo encontra-se subordinada a determinação de classe. 

Saffioti (1987, p. 08) ainda afirma que: 
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[...] a identidade social da mulher, assim como a do homem, 
é construída através da atribuição de distintos papéis, que a 
sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias 
de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, os 
campos em que pode operar a mulher, da mesma forma 
como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem. 
 

Convém lembrar que na visão de Marx, segundo Hernecker (1983), o 

fator que dá coesão aos indivíduos em seus papéis, em suas funções e em 

suas relações sociais é a ideologia. Numa sociedade de classes a ideologia é 

exercida sobre a consciência dos explorados para fazê-los aceitar como 

natural sua condição. A ideologia serviria, portanto, para regular as 

necessidades próprias da sociedade dividida em classes. 

De acordo com Hernecker (1983) não se pode deixar de lado o estudo 

da ideologia entrelaçada às instituições sociais que sustentam e refletem a 

sociedade, uma vez que não é somente na igreja que a mulher vai receber a 

carga de informações tendentes a nela desenvolver determinados padrões de 

comportamento, aos quais reagirá conforme ou não se deve analisar a 

ideologia reinante na família e na educação. 

A análise da ideologia presente no universo familiar e seu exercício 

sobre a mulher desde o momento em que ela nasce já tendo atuado sobre a 

mãe que a gerou é útil à compreensão do comportamento feminino frente à 

religião. Por sua vez, a educação, perpetua a sociedade dividida em 

exploradores e explorados, acentuando ainda mais as diferenças.  

Nesse processo, a mulher tende a ocupar, mesmo que lhe sejam 

abertas as portas dos vários níveis de ensino, certas áreas de estudo que as 

destinam a determinados campos profissionais predominantemente 

femininos, nos quais serão menos remuneradas e consequentemente 

subalternas. 

Segundo Rossi (1978, p. 24), a educação cria ortodoxia, a qual 

universaliza sob a aparência de ciência a “verdade” da sociedade. De acordo 

com as análises de Rossi, quanto mais educação, mais conformidade, mais a 

sociedade manterá o modelo vigente. O indivíduo educado é o que pensa 

conforme os padrões da sociedade, que foi moldado por ela e que aceitou 

seus valores.  
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Isto significa que a educação irá tornar a mulher um ser submisso e 

silencioso, destinado a aceitar menores salários e algumas funções que, 

aparentemente, não seriam decisivas para a sociedade, mas poderosas na 

estimulação da manutenção do status quo. Essa mulher que cala e consente, 

seja dona de casa ou não, ao silenciar e não atuar política e economicamente 

está fortalecendo a situação de discriminação em que vive e permitindo que 

as desigualdades cresçam. 

O papel subordinado da mulher é reconhecido por Freyre (1996), ao 

analisar a estrutura familiar brasileira. No sistema patriarcal, o homem é 

dominante e privilegiado; a posição da mulher é distintamente inferior, tanto 

social quanto psicologicamente. 

Como mãe e esposa, o seu mundo está centrado exclusivamente em 

servir ao marido, cuidar da casa e das crianças. Além disso, quando existem 

decisões importantes a serem tomadas, o julgamento do marido é dominante 

e final. Porém, faz-se importante ter em mente que nem todas as mulheres 

brasileiras estavam sob o jugo imediato de um homem e nem todas as 

relações sexuais organizavam-se sob a forma da família. No entanto, a 

família patriarcal era dominante e por meio de sua constituição se estabelecia 

o modo legítimo de vida familiar e de estruturas das relações entre os sexos. 

Foucault (1999) nos faz refletir que a educação tanto pode contribuir 

para mediar a dominação cultural a fim de reproduzir a dominação política, 

justificar a exploração, reproduzir estereótipos, preconceitos, quanto para 

promover processos humanizadores, promover a consciência crítica sobre 

conflitos e contradições sociais. 

A teoria foucaltiana é relevante no aspecto de nos evidenciar que os 

papéis secundários reservados às mulheres na doutrina tradicional cristã 

ocidental foram reforçados por antigas bases sociais, educacionais e culturais 

machistas/patriarcais.  

Entretanto, em muitos estudos que dizem respeito às relações entre 

homens e mulheres, especificamente no contexto histórico-social das igrejas 

cristãs católicas e evangélicas vem crescendo a utilização da categoria de 

gênero para promover o debate acerca dos papéis e das ações sociais 

igualitários entre os sexos. 
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Atualmente, diversas religiões e inúmeros estudos teóricos sofrem 

influências do feminismo e do movimento reconhecido como teologia 

feminista6 visando a revisar e desnaturalizar a história da mulher social e 

religiosamente. 

As representantes da teologia feministas defendem um discurso 

teológico elaborado por mulheres influenciadas por ideias feministas, ou seja, 

incorporam as relações de gênero em suas práticas, reflexões e em seu 

discurso. O que se configura um rompimento com o pensamento 

institucionalizado das igrejas, notadamente a católica. 

Segundo Gebara (2006), herdamos da tradição cristã ocidental uma 

visão e manipulação negativa da figura feminina que acarreta em controle da 

sexualidade e reprodução. Ao articular as ideias da teologia feminista com as 

questões levantadas pelos movimentos feministas, ela defende as 

“intencionalidades específicas”, ou seja, uma inserção na vivência cotidiana 

concreta de multiplicidades de contextos femininos (mulheres da periferia, 

trabalhadoras rurais, domésticas, negras, lésbicas, indígenas e outras) 

defendida pelas teologias feministas de realidades também plurais.  

De acordo com (Gebara, 2006, p. 03), 

 

[...] essas teologias são marcadas pelos contextos 
diferentes em que nascem e por algumas problemáticas 
diferentes, dependendo do objetivo imediato perseguido. 
Costumo chamar esses objetivos específicos ou imediatos 
de intencionalidades específicas, visto que partem da 
preocupação de grupos específicos como as mulheres 
negras, indígenas, lésbicas, trabalhadoras do campo, 
empregadas domésticas, etc. É a partir daí que se pode 
falar das diferentes teologias feministas. Nem sempre essas 
teologias são escritas, mas elas se expressam na vida 
cotidiana e nos múltiplos encontros de mulheres. Somos nós 
as assessoras que muitas vezes escrevemos sobre elas. É 
bom lembrar que algumas teólogas trabalham o resgate das 
mulheres na Bíblia, outras, as imagens de deus, a teologia 
antiga e a contemporânea, porém, sempre direcionada à 

                                                 
 
6 Rodrigues (2006, p. 06) em seu estudo “As religiosas nas comunidades eclesiais de base: 
meros apêndices dos padres?” define a teologia feminista como “uma teologia de mulheres 
de orientação feminista, que reconhecem, denunciam, criticam e desejam superar o 
patriarcado na sociedade, na Igreja e na convivência mútua. [...] Teologia Feminista é uma 
teologia contextual que leva em conta a historicidade das situações de vida e o caráter 
restrito das afirmações teológicas”. 
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sua intencionalidade específica. Além disso, podemos 
encontrar teologias feministas que fazem um trabalho de 
desconstrução da teologia patriarcal a partir de diferentes 
temáticas, seguindo de certa forma as divisões clássicas 
dos estudos teológicos.  

 

O corpo e a sexualidade da mulher são os pontos de partida da 

dominação do gênero masculino e também de onde se expressa a autonomia 

da mulher. As teologias e as igrejas seguem a mesma lógica de reprodução 

dessa dominação.  

Historicamente, a liderança religiosa foi, em sua maioria, da figura 

masculina. Por outro lado, as denominações religiosas oriundas da Reforma 

Protestante, reconhecidas como cristãos não-católicos cedem cada vez mais 

espaço à ordenação de mulheres pastora.  

A liderança feminina religiosa pode ser considerada um fenômeno 

exclusivamente evangélico, uma vez que as mulheres continuam excluídas 

da hierarquia católica e proibidas do exercício do sacerdócio, seguindo 

apenas o modelo mariano de conduta, natural e divino.  

Em 1994, foi reafirmado pelo Papa João Paulo II o não ordenamento 

de mulheres sacerdotes. Mas, na prática, em várias dioceses brasileiras, as 

mulheres podem dar comunhão, ocupar cargos de coordenação e de 

ministérios, dependendo da autorização do bispo de cada região.  

Na vertente cristã protestante, verificamos a liderança religiosa 

feminina legalmente instituída, legitimando uma aproximação com a teologia 

feminista e introduzindo uma flexibilização dos papéis masculinos e femininos 

e a ressignificação do conceito de gênero.  

Uma tendência de revisão à participação das mulheres na liderança, 

na maioria das denominações pentecostais, e o crescimento gradativo do 

número de pastoras em todo o país são identificados por Machado (2005, p. 

03): 

 

[...] a história do protestantismo indica a implementação do 
sacerdócio feminino no território brasileiro pela igreja 
pentecostal Evangelho Quadrangular em meados dos anos 
1950, o impacto dessa iniciativa foi, entretanto, reduzido até 
os anos 90 do século passado, com pouquíssimas igrejas 
evangélicas adotando o pastorado feminino. Foi também 
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nesta última década que surgiram novas estruturas 
eclesiásticas lideradas por mulheres. 

 

Verificamos que os estudos, já realizados sobre liderança feminina 

religiosa, concentram-se nas regiões sul e sudeste. Silva (2004, p.119/120) 

em seu estudo sobre as pastoras da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil, na cidade de Florianópolis, enfatiza em considerações finais que: 

 

[...] a formação das pastoras, apesar de ter sido influenciada 
pelas discussões feministas, não segue necessariamente 
uma ordem. Ao analisarmos os discursos das primeiras 
pastoras e das mais novas percebemos que seus discursos 
são divergentes quanto à identificação com as teorias 
feministas. Praticamente todas as pastoras formadas na 
década de 70 reforçam a diferença entre pastores e 
pastoras, bem como a necessidade de criar uma prática 
teológica pautada na sua especificidade feminina. Na 
década de 80, apesar das pastoras assumirem uma postura 
de busca da igualdade, elas também se mostram 
diferencialistas. Às vezes, num mesmo discurso 
conseguimos identificar falas contraditórias, como no caso 
da pastora Ruth Muskopff. Na década de 90, apesar do 
gênero ter sido adotado na cátedra de Teologia Feminista, 
percebemos que muitas pastoras formadas nesta época 
identificam-se tanto com o feminismo que reforça a 
diferença entre os sexos, quanto com o feminismo que 
enfatiza mais a luta pela igualdade.  

 

 Esse exemplo mostra o quanto há uma demanda de análise de gênero 

da prática da liderança feminina brasileira, uma vez que não há uma 

homogeneidade sobre a experiência e prática pastoral feminina. Há, portanto, 

uma necessidade de mais produções teóricas sobre o tema, no contexto do 

nordeste brasileiro, especificamente caracterizado como uma região 

extremamente patriarcal e sexista. 

Acreditamos que a liderança feminina religiosa pode ser interpretada 

como ruptura com o campo religioso dominante (catolicismo) e uma 

continuidade com os novos padrões de conduta social do feminino, ou seja, 

maior participação e atuação na esfera pública. E, se a religião está imersa 

em um “campo” religioso de concorrência e tensão entre as denominações 

religiosas, podemos atrelar a adoção da liderança feminina como uma das 
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estratégias de expansão e manutenção das igrejas, uma vez que de acordo 

com estudos anteriores há um predomínio de fiéis do sexo feminino no 

dinâmico campo pentecostal brasileiro. 

A pastora moderna representa uma via de mão dupla na medida em 

que a liderança pastoral feminina não é uma conquista somente do 

feminismo, mas configura-se um movimento próprio do campo religioso 

pentecostal. As igrejas, ao acirrar-se à competição, lançam mão do recurso 

da liderança feminina perante a expressiva maioria de mulheres fiéis para 

motivá-las e incentivá-las a trazerem seus esposos e filhos para a 

denominação.  

Ainda, soma-se o fato da existência de mudanças, já detectadas na 

sociedade, e de novas práticas que apontam para um declínio do patriarcado 

nas culturas modernas. Ser pastora representa uma quebra de protocolo. É o 

universo da fé se adaptando a realidade social. 
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II CAPÍTULO 

 

 

O PASTORADO NAS IGREJAS PENTECOSTAIS 

 

 

 

2. 1 Relações de gênero e experiências religiosas 

 

 

 

Gênero e religiosidade são temas amplamente discutidos no âmbito 

das ciências humanas. Contudo, o fato da mulher poder exercer a liderança 

religiosa em algumas denominações evangélicas pentecostais faz emergir a 

necessidade de discussão e interpretação sobre esse fenômeno que ainda se 

constitui em algumas igrejas e gera debates nas que não adotaram essa 

prática. 

 Ao historiarmos a categoria de gênero, verificamos alterações na forma 

como o conceito surgiu e como atualmente é discutido e aplicado. Essas 

transformações no conceito de gênero se refletem em uma maior 

compreensão dos objetos de estudo, já que é abolida a visão de se analisar 

exclusiva e isoladamente o universo feminino.  

 Somadas a essas tentativas de explicação do fenômeno, temos 

recentes mudanças no campo, impulsionadas pelo chamado universo 

relacional. Esses estudos privilegiam os efeitos das relações desiguais de 

gênero na sociedade, desprivilegiando as origens e causas e introduzindo o 

aspecto relacional.  

 O gênero passa a ser concebido como categoria de análise para se 

compreender as construções sociais e culturais estabelecidas que afetem as 

concepções de masculino e feminino visualizadas em conjunto. É adotada a 

postura teórica de se estudar o masculino e o feminino em uma visão 

pluralista e relacional.  
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 Os primeiros gritos do movimento feminista remontam ao século XVIII. 

Essa época constitui a semeadura da transformação de situação da 

desigualdade entre homens e mulheres. O século XIX foi palco de uma 

ampliação da luta pela igualdade. Diversos temas entram na pauta do 

movimento: trabalho, remuneração, exclusão de determinadas profissões, 

divórcio, educação e outros. 

 No século XX, berço da construção do feminismo moderno, os estudos 

de Beauvoir (1949), Friedan (1963), Millett (1970) e outras alimentam o 

surgimento da terminologia patriarcado para discutir a construção de relações 

mais igualitárias entre mulheres e homens.   

 Os trabalhos alicerçados na discussão acerca dos estudos sobre 

mulheres na década de 1960 pregavam uma igualdade de direitos entre o 

sexo feminino e o masculino. Esse período é chamado por estudiosos da 

questão de “primeira geração” ou “primeira onda” do feminismo moderno. 

 Avançando para as décadas de 1970 e 1980, é constituído o que ficou 

conhecido como a “segunda geração” ou “segunda onda”. Nesse período é 

defendida pelas feministas a diferença radical entre identidade feminina e 

identidade masculina.  

 Paulatinamente, vemos, desde meados da década de 1970, estudos 

que propõem similaridades e não continuidades entre a oposição antagônica 

entre os sexos, e estudos que criticavam essa argumentação e defendiam a 

multiplicidade de diferenças e o contexto relacional para se estudar os 

homens e as mulheres. 

 Diversas temáticas, tais que feminismo, identidade, subjetividade, 

poder, dominação, violência, corpo, sexualidade, honra e religiosidade 

permitem-nos, por meio da reflexão da categoria de gênero, identificar porque 

as mulheres ainda são privadas de espaços de liderança institucional, de 

espaços de tomada de decisão e de formação teórica. 

 No final da década de 1980, os estudos sobre mulheres perdem lugar 

e são paulatinamente substituídos pelos estudos voltados para a categoria de 

gênero, como é o caso de Franchetto (1981), Flax (1991), Scott (1990) 

Rosaldo (1994), Butler (2003) e outros. 

 Assegura Scott (1990, p. 7/8) que gênero é: 
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[...] uma maneira de indicar construções sociais – a criação 
inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados 
aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas 
dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo esta 
definição, uma categoria social imposta sobre um corpo 
sexuado... gênero não se refere nada mais do que aos 
domínios – tanto estruturais quanto ideológicos – que 
implicam as relações entre os sexos. 

 

Seguindo a teorização de Scott (1990), verificamos que Flax (1991) 

também considera o gênero uma categoria empírica de pensamento e uma 

relação social que visa a desconstruir a universalização das dicotomias, 

binarismo, diferenças biológicas, etc. 

Pensar em gênero é pensar no relacional, em relações sociais que 

unem e separam masculino e feminino dentro de um contexto. Desconstruir é 

atribuir flexibilidade à categoria de gênero, uma vez que o sexo é uma 

categoria imutável, mas o gênero se mostra capaz de oportunizar uma 

reflexão para a diversidade. 

As teorias de Butler (2003) também são focadas nas diferenças 

culturais. A autora questiona as identidades globais e privilegia as múltiplas 

identidades, as construções locais como prática performativa. Defende a 

necessidade de se historicizar o sexo e a natureza. Para ela, as diferenças 

biológicas são localizadas na natureza e pensadas como dado objetivo 

inquestionável. O sexo é considerado fator pré-cultural. Se olharmos apenas 

para as categorias universais de análise (natureza, cultura, gênero), caímos 

em uma esfera a-histórica sem significados culturalmente relativos. 

Rosaldo (1994) defende a necessidade de se reconceitualizar as 

perspectivas tradicionais como a universalização da opressão feminina para 

diminuição das diferenças. Segundo a autora, as feministas tradicionais 

pensaram gênero de forma equivocada, derivado da fisiologia sexual e 

reprodutiva. Ao contrário, 

 
[...] sugere considerar os papéis das mulheres e dos 
homens como produto da ação humana em sociedades 
históricas e concretas. O gênero é importante para a 
organização de todas as formas institucionais humanas e, 
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reciprocamente, de todos os fatos sociais para a 
compreensão do gênero. (Rosaldo 1994, p. 17). 

 

Nesse sentido, gênero deve ser pensado enquanto categoria de 

análise das diversas masculinidades e feminilidades. A autora enfoca que as 

mulheres exercem mais poder na esfera privada, só que essa é menos 

reconhecida culturalmente que a esfera pública, de domínio masculino.  

Não se deve pensar gênero apenas em termos funcionais, mas 

considerar questões sociológicas como desigualdade e poder: 

 

[...] parece-me agora que o lugar da mulher na vida social 
humana não é, diretamente, o produto daquilo que ela faz (e 
menos ainda da função do que, biologicamente, ela é) mas 
sim do sentido que suas atividades adquirem através da 
interação social concreta... Gênero, em todos os grupos 
humanos, deve então ser entendido em termos políticos e 
sociais com referência não a limitações biológicas, mas sim 
às formas locais e específicas de relações sociais e 
particularmente de desigualdade social. (ROSALDO, 1994. 
p. 22). 

 

Rosaldo conclui que os papéis que os sexos desempenham são 

moldados por outras desigualdades do seu mundo social. Há, contudo, algo a 

ser observado dentro desse processo e constitui-se numa excelente 

ferramenta a ser utilizada nos dias de hoje: o individualismo.  

Franchetto (1981) argumenta que o feminismo e sua teorização é um 

desdobramento da ideologia individualista estudada por Louis Dumont. Esse 

autor argumenta que na ideologia moderna há uma ênfase nos direitos 

individuais e a igualdade passa a ser um valor fundamental indistintamente 

para homens e mulheres: 

 
[...] o termo indivíduo engloba dois planos conceituais 
distintos: um como representante da espécie humana, 
realidade empírica por excelência e, portanto, presente em 
qualquer sociedade: o segundo como categoria, valor que 
constrói a representação mesma dessa espécie humana, 
pensada no individualismo como anterior ao social [...] A 
partir daí concebem-se dois tipos de sociedade, as de tipo 
hierárquico, ou tradicionais, onde a totalidade social 
prevalece sobre os indivíduos na acepção empírica, e as 
sociedades tipo moderno, onde a representação da 
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totalidade se enfraqueceu concomitante com o 
aparecimento da categoria indivíduo como agente normativo 
das instituições. (Franchetto, 1981, p.36). 

 

O individualismo, nome que esse sistema moderno toma pelo 

deslocamento da representação de totalidade para o indivíduo, agencia uma 

contínua fragmentação do todo social em domínios crescentemente 

autônomos.  

Franchetto (1981) demonstra ter ressalvas sobre a visão de Dumont de 

individualismo e valoração das totalidades hierarquizadas, uma vez que põem 

em risco a instituição familiar nuclear, devido ao fato do individualismo 

enfraquecê-la por meio do processo de autonomização da sexualidade 

(revolução ou liberação sexual).  

Destaca, ainda, que a causa feminista não se restringe à reivindicação 

da autonomia da sexualidade feminina, mas trata-se de uma combinação de 

luta política e substantivização da cidadania das mulheres. 

As contribuições teóricas dos diversos autores acima citados se 

correspondem no aspecto de desprivilegiar a busca de causas gerais e 

universais de opressão feminina. Contemplam uma explicação que articule 

sentido, sujeito individual e relações sociais e culturais. 

Toda cultura utiliza os meios que encontra a sua disposição para obter 

dos indivíduos de ambos os sexos o comportamento mais adequado aos 

valores que lhe interessam conservar e transmitir. O elemento determinante 

da identificação sexual é a educação para considerar-se homem ou mulher. 

Mas, para compreendermos o papel designado à mulher na sociedade, é 

preciso levar em conta, além da questão cultural, a questão religiosa. 

A concepção de Geertz (2001) sobre o indivíduo e o religioso refere-se 

a uma crítica a teoria do individualismo radical de Wiliam James e seu estudo 

The varieties of religious experience – A study in human nature. O texto de 

JAMES, originalmente publicado em 1902, defende que “a religião parecia 

estar ficando cada vez mais subjetivada; parecia, pela própria natureza, estar-

se enfraquecendo como força social, para se tornar uma questão inteiramente 

ligada aos afetos do coração”.  
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De acordo com Geertz, essa postura de James é um reflexo dos 

secularistas, para ambos “a religião parecia estar gravitando para seu lugar 

apropriado, longe da articulação das preocupações temporais”. (Geertz, 2001, 

p. 151).  Este lugar seria a esfera privada, subjetivada e inflexivelmente 

particular. O local da religião não seria o público, o social e o cotidiano. 

Geertz (2001) opõe-se firmemente a essa postura. A religião é força 

social e dificilmente privada e demarcada em um campo chamado 

“experiência”: “É preciso empregar termos mais firmes, mais decididos, mais 

transpessoais, mais extrovertidos – “Sentido”, digamos, ou “Identidade”, ou 

“Poder” – para captar as tonalidades da devoção em nossa época”. (Geertz, 

2001, p. 152). 

Assim, associar a religião simplesmente à experiência não é suficiente 

para captar as multiplicidades de acontecimentos que vêm ocorrendo com os 

fiéis de hoje. A “experiência” individual do homem com o divino não é 

apropriada para definir a religião. O conceito de “sentido”, juntamente com o 

de “identidade” e o de “poder”, cumpre mais apropriadamente tal função, do 

ponto de vista geertiziano. 

Geertz recupera o conceito de “sentido” das concepções teóricas 

weberianas. O objeto de investigação de Weber era a ação social, a conduta 

humana dotada de sentido, isto é, de uma justificativa subjetivamente 

elaborada. Compreender a ação humana para Weber é captar seu sentido 

subjetivo.  

É o indivíduo que, por meio dos valores sociais e de sua motivação, 

produz o sentido da ação social. Por mais individual que seja o sentido da 

minha ação, o fato de agir levando em consideração o outro dá um caráter 

social a toda a ação humana. Assim, a ação social é uma ação com sentido e 

motivações dos indivíduos.  

Associado ao conceito de sentido, Geertz utiliza-se da “busca de 

identidade” para compreender o aspecto do religioso. Algumas interrogações 

tais que: quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos?, típicas 

questões de identidade, foram feitas pela religião antes mesmo de se 

tornarem debate na área científica. 
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Não obstante, uma melhor observação da linha de raciocínio traçada 

pelo autor demonstra sua postura acerca da importância da utilização do 

conceito de identidade para se definir a esfera religiosa: 

 

[...] alguma coisa, alguma coisa muito geral, está 
acontecendo com a maneira como as pessoas pensam em 
quem são, em quem são os outros, e em como querem ser 
retratadas, denominadas, compreendidas e situadas pelo 
mundo em geral. ‘A representação do self na vida cotidiana’, 
para evocar a célebre expressão de Erving Goffman, 
também se tornou uma questão menos individual, um 
projeto menos pessoal, mais coletivo, talvez até político. 
(GEERTZ, 2001, p. 156). 

 

Em outras palavras, a atual reconfiguração religiosa perpassa pelo 

sentido, pela identidade religiosa. Observa-se que tal teorização, que não 

defende exclusivamente a experiência do crente e percebe a religião como 

sistema cultural, contribui atualmente para uma reflexão alternativa e 

interdisciplinar ao predomínio da idéia aos que restringem a experiência 

particular do crente, a experiência da fé, como único fundamento para pensar 

a religião. 

Assim, fica evidenciado que para Geertz a questão religiosa é uma 

experiência “mais fora do self, com sentido, identidade ou poder”. Desse 

modo, é para Geertz (1973, p. 140) cultura, individual e também coletiva: 

 
[...] pra um antropólogo, a importância da religião está na 
capacidade de servir, tanto para um indivíduo como para um 
grupo, de um lado como fonte de concepções gerais, 
embora diferentes, do mundo, de si próprio e das relações 
entre elas – seu modelo da atitude – e de outro, das 
disposições “mentais” enraizadas, mas nem por isso menos 
distintas – seu modelo para a atitude. A partir dessas 
funções culturais fluem, por sua vez, as suas funções social 
e psicológica.  

 

Berger (1995) defende que a ordem social é um produto humano. O 

homem não sendo possuidor de um mundo acabado para poder sentir-se 

seguro constrói o seu. E essa produção é progressiva e ocorre por meio de 

um processo dialético, composto por três etapas: exteriorização, objetivação 

e interiorização.  
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Durante esses processos, a atividade humana está sujeita ao hábito, e 

na medida em que existe uma tipificação de ações executadas são logo 

institucionalizadas. Assim, tais tipificações são constituídas no decorrer de 

uma história compartilhada, significando afirmar que as instituições têm 

sempre uma história da qual são produtos. 

No momento em que a realidade é objetivada, passa a ser percebida 

como algo natural e exterior aos seus produtores que para legitimá-la criam e 

mantêm um “universo simbólico”, cuja função será contextualizar e explicar a 

realidade. Para manter a realidade legitimada, a base social terá que atuar 

como uma “estrutura de plausibilidade” desse universo simbólico a fim de que 

ele possa ser reconhecido e venha a permanecer. (BERGER, 1995). 

No entanto, toda a realidade social é precária e, por isso, a “construção 

social da realidade” requer que o homem interiorize a realidade objetivada. 

Isto significa transformar na consciência dos indivíduos as estruturas 

objetivas em estruturas subjetivas.  

Sendo assim, o aparecimento de versões divergentes do universo 

simbólico não só ameaçam teoricamente esse universo em questão, como 

também será uma ameaça efetiva à ordem institucional por ele legitimada.  

Portanto, para que a interiorização aconteça sem conflitos, o processo 

de socialização se incube de introduzir e adaptar o ser humano no mundo 

objetivo da sua sociedade. Segundo Berger (1995), em primeiro lugar, a 

família desempenha seu papel de socialização primária. Em seguida, ocorre a 

socialização secundária a cargo da religião e educação.  

Assim, a sociedade de classes é responsável por produzir 

representações e ações adequadas à permanência da alienação referente à 

submissão feminina. Gebara (2006, p. 301), ao dar um tratamento privilegiado 

às relações de gênero, no atual contexto religioso, destaca que: 

 

[...] é a partir dessa realidade biológica culturalizada que é 
nosso ser sexuado que a cultura e as diferentes instituições 
sociais não apenas consideram as mulheres como seres de 
segunda categoria, mas organizam a política, a economia, 
as leis sociais, a religião de forma a sempre priorizar as 
iniciativas masculinas e os valores considerados 
masculinos. Não se trata aqui de destacar a sexualidade ou 
a genitalidade do conjunto da pessoa humana. Trata-se, 
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sim, de denunciar a forma pela qual o mundo patriarcal nos 
trata. Diminuem-se nossos direitos, embora se continue a 
falar de igualdade de direitos humanos ou da igualdade 
entre pessoas humanas. E a partir daí se afirma a nossa 
diferença para, a partir dela, afirmar-se a nossa inferioridade 
nas várias situações e instituições. Por isso, a afirmação da 
diferença, embora seja um passo importante, não pode ser 
feita em detrimento da luta pela justiça e igualdade e na 
linha do estabelecimento de outras formas de relação entre 
mulheres e homens. 

 

Nessa mesma linha, Lopes (2007, p. 03) complementa: 

 

[...] o gênero supera a visão reducionista de diferenciação 
apenas no nível da genitalidade, pois o masculino-feminino 
emerge em meio a relações sócio-culturais que implicam em 
aprendizagens e reprodução de comportamentos. No 
movimento de socialização as identidades se estabelecem e 
se diferenciam. Assim, recorrendo à perspectiva bourdieana, 
Ivone Gebara reforça que a teologia é um universo de 
produção de sentido, ao mesmo tempo em que possibilita a 
reprodução de formas de viver: portanto, faz-se necessário 
a mudança de perspectiva no âmbito do simbólico, para 
assim transformar as relações que se cruzam no nível da 
experiência cotidiana. 

 

O discurso teológico institucional patriarcal não acompanha o caminho 

sem volta da luta pela equidade de gênero, plantada no processo de 

socialização dos indivíduos e na sociedade em geral, reivindicada pela 

mulher, pelos movimentos e pela teologia feminista.  

Cabe aos indivíduos que perpetuam valores, normas e crenças por 

meio das esferas de socialização contribuírem para que a mulher não 

permaneça como integrante dócil de uma sociedade de classes que procura 

seu equilíbrio, mesmo que precário. 

Se levarmos em consideração o princípio epistemológico da 

desnaturalização, da observância da realidade social historicizada e passível 

de mudança, podemos sociologicamente afirmar que os fenômenos sociais 

são construções de indivíduos, grupos ou classes que não estão incritos na 

natureza, portanto, podem ser alterados. 

Assim, se gênero e religiosidade são construções sociais que são 

passíveis de transformações, a liderança feminina religiosa pode ser marcada 
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por conservadorismo ou não e merece ser mais investigada para saber até 

que ponto rompe o silêncio histórico feminino no universo religioso e 

transforma as injustas relações de gênero de nossa sociedade. 

 

 

 

 

 

 

2. 2 As pastoras e o seu ambiente de trabalho religioso 

 

 

 

A Igreja Católica, na constituição eclesial e hierárquica, não possibilita 

às mulheres nenhum engajamento no sacramento da ordem. Essa hierarquia 

subdivide-se em bispos (exercício do episcopado), padres (exercício do 

presbiterado) e, no grau inferior da hierarquia, diáconos (exercício do 

diaconato). 

O ministro bispo pode celebrar os sacramentos do batismo, 

matrimônio, da confissão, eucaristia, unção dos enfermos, confirmação e o de 

ordem. O ministro-padre celebra batismos, matrimônios, confissão, eucaristia 

e dá a unção dos enfermos. O ministro diácono celebra apenas matrimônio e 

batismo.  

Há também o ministro ou ministra extraordinários da comunhão 

eucarística. O ministro ou ministra, que em sua maioria é do sexo feminino, 

pode levar a comunhão a enfermos ou idosos e presidir a celebração da 

esperança ou ezéquias (encomendação do corpo), na ocasião da falta do 

sacerdote ou diácono.  

De modo contraditório a esse exclusivismo masculino em relação às 

posições hierárquicas, a Igreja Católica enaltece a figura feminina e evidencia 

a igualdade entre os cristãos dos dois sexos, embora na prática a vivência 

religiosa feminina seja a sombra da masculina.  
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Isto nos revela que a instituição é cristã, mas a postura de tratar de 

forma diferente o homem e a mulher quanto ao acesso a cargos de liderança 

não é condizente com o discurso cristão. Em 1994, foi reafirmado pelo Papa 

João Paulo II o não ordenamento de mulheres sacerdotes.  

A decisão tem sido interpretada como definitiva no seio da instituição, 

não havendo espaço para debates acerca da superação de seus 

preconceitos, das restrições e da divisão do poder sacerdotal entre homens e 

mulheres. O cenário é de discrepância entre o discurso oficial e a prática 

quanto à função exercida pelas mulheres. 

Contudo, são elas que dinamizam ativamente a igreja no dia-a-dia, 

podendo ser abadessas, freiras e noviças assumem cargos em diversos 

conventos, mosteiros, hospitais, comunidades de vida, escolas e 

universidades católicas. Ainda, engajadas nas diversas pastorais, são 

evangelizadoras e catequistas.  

Numa linha de análise semelhante a essa, Nunes (1985) em seu 

estudo “Vida religiosa nos meios populares” enfatiza a existência de uma 

contradição característica da Igreja Católica: a presença ativa e majoritária da 

mulher nas comunidades populares e a ausência de religiosas nos setores 

eclesiais de tomada de decisões e liderança. A autora observa que: 

 

[...] ao nível do trabalho de base, isto é, do trabalho 
cotidiano realizado junto às CEBs,7 a atuação das Irmãs é 
de fundamental importância e lhes permite desenvolver, 
face aos padres, relações igualitárias. A nova postura 
pastoral da Igreja, priorizando a participação na 
comunidade, dando ênfase à ética social sobre a 
individual, acaba por dar à participação dos sacramentos 
um conteúdo novo que lhes retira o caráter mágico e 
condiciona, de certa maneira, sua eficácia, à vivência de 
outros elementos da fé cristã. Desta forma, o trabalho 
pastoral de formação e acompanhamento das 
comunidades cristãs se reveste do caráter de tarefa básica 
para os agentes da Igreja. É justamente dessa tarefa, e de 
outras, que se encarregam as religiosas. E como esse é 
um trabalho prioritário, as freiras que o realizam passam a 
ter um espaço maior nessa Igreja. (NUNES, 1985, p. 
246). 

 
                                                 
 
7 Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).  
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Apesar de ocupar lugar desfavorável hierarquicamente, há uma forte 

presença feminina anonimamente prestando serviço às comunidades 

religiosas, em sua firme posição na defesa do evangelho e no respeito aos 

direitos humanos.  

Há muito que as mulheres vêm edificando as igrejas sem ocupar um 

cargo de liderança. Sobre a mulher e o catolicismo Giddens (2005, p. 436) 

destaca: 

 

[...] a religião cristã originou-se em um movimento 
basicamente revolucionário; porém, em suas atitudes em 
relação às mulheres, algumas das principais igrejas cristãs 
estão entre as organizações mais conservadoras das 
sociedades modernas. Há muito tempo que algumas 
denominações aceitam ministras, mas a Igreja Católica 
insiste em defender formalmente a idéia das desigualdades 
de gênero. Os ensinamentos da Igreja estimulam as 
mulheres a recordarem seus papéis tradicionais de esposas 
e mães, enquanto políticas de proibição ao aborto e ao uso 
de métodos contraceptivos limitam ainda mais a liberdade 
feminina. 

 

Entretanto, a aceitação do ministério feminino ou da ordenação 

feminina em pastora ou liderança religiosa vem crescendo gradativamente 

nas igrejas evangélicas existentes no exterior e no Brasil. Essa experiência 

mostra-se, basicamente, dividida em duas situações distintas: a mulher 

pastora e fundadora de uma denominação religiosa; e a mulher pastora 

conjuntamente com o seu cônjuge pastor. 

Anteriormente, a hierarquia evangélica, da maioria das igrejas 

pentecostais, era composta apenas por homens, nas funções de pastor e 

presbítero (co-pastor), sendo a função de diácono permitida para homens e 

mulheres. É importante destacar que a diaconisa exerce a função de 

organizar a ordem dos cultos, recepcionar os fiéis, levar água para o público, 

acalmar crianças irritadas presentes na igreja, cortar o pão e o vinho e 

funções correlatas. 

De acordo com dados coletados na pesquisa executada, evidenciamos 

a participação feminina nos níveis de liderança, enquanto pastora, em 
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diversas denominações pentecostais existentes em zonas distintas do 

município do Natal e sua região metropolitana. 

 Essa pesquisa pode ser apresentada por meio de uma simples 

tabulação dos dados coletados, o que implica na desconsideração de 

inúmeros fatores subjetivos, impossíveis de serem apresentados. Pode, 

igualmente, traduzir-se em um texto, a exemplo do que aqui apresentamos, 

no qual os vários aspectos personalísticos dos discursos coletados são 

expostos e analisados.  

 De modo a unificá-las e assim melhor traduzir o pensamento do campo 

pesquisado, sem grandes e significativas perdas do conteúdo, podemos 

destacar que as pastoras são, de longe, distintas daquele estereótipo da 

evangélica de outrora:  cabelos longos, saia abaixo do joelho e bíblia sempre 

em punho. 

A imagem do que é ser uma pastora nos foi revelada nas entrevistas 

como a de mulheres de aparência feminilizada e vaidosa. Oriundas de 

famílias de classe menos desfavorecidas e média, são mães de, em média 

dois filhos, e casadas com pastores da mesma denominação religiosa, à 

exceção de uma situação de viuvez.  

Os sujeitos desta pesquisa têm de 38 (trinta e oito) a 63 (sessenta e 

três) anos e são pastoras ordenadas pelas suas denominações religiosas, em 

média, há 8 (oito) anos, são portadoras de grau de escolaridade, em sua 

maioria, do ensino médio, e em minoria do ensino superior completo.  

Verificamos que o protestantismo era majoritariamente a religião de 

origem antes de se tornarem pastoras, seguido do catolicismo (um caso 

específico) e espiritismo (um caso específico). A migração do protestantismo 

clássico para o pentecostalismo ocorreu, de acordo com as entrevistadas, 

após o casamento. 

 Para ingressar na caminhada que ao final visa à consagração do 

ministério pastoral, à exceção de uma entrevistada, os casais unidos pelo 

matrimônio religioso e civil, participam de curso de formação em teologia com 

encontros de estudo por período que varia aproximadamente de um a dois 

anos. Concomitantemente ao aprendizado bíblico, participam de outros 

ministérios visando ao aprendizado e aprofundamento. 
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 Ao serem questionadas sobre o que motivou o exercício do pastorado 

feminino, afirmaram, em unanimidade, ter sido um chamado divino para servir 

ao Senhor. Os discursos de revelação justificam a escolha da carreira 

pastoral. São eles: “Eu tenho um povo para lhes entregar!”, “Tenho uma igreja 

para lhe dar!”, E elas continuam afirmando que: “Foi Deus quem nos deu 

autoridade e Ele quer ver nossa atuação com poder e glória contra qualquer 

mal que se levantar contra nós”. 

 Na prática, os seus esposos já exerciam o pastorado ou passou a 

exercê-lo em concomitância com elas. Seja no exercício pastoral, exercido 

com o esposo ou isoladamente, as entrevistadas enaltecem o aspecto de 

vocação divina em detrimento de ser o exercício de um trabalho.  

Alegaram “não ter trabalho secular” e exercerem a função pastoral em 

tempo integral, apenas uma das entrevistadas alegou ser professora. O 

exercício da liderança pastoral não lhes confere, segundo o que relataram um 

salário, mas afirmaram receber ajuda de custo de instâncias superiores da 

igreja, recursos oriundos de doações e de eventos realizados na sede em que 

exercem a liderança pastoral.  

 

[...] se o pastor ou a pastora tem uma profissão aonde eles 
chegarem, em qualquer cidade, vão ganhar dinheiro com 
sua profissão, mas aqueles que não tem uma profissão e 
vivem da palavra, vão ter uma ajuda da igreja. Essa ajuda 
depende de quanto entra na igreja, é uma porcentagem. 
Por exemplo se entra uma quantia x e o pastor ou a 
pastora pedir: me dê ai uma quantia x. Não é assim.  
 
(Trecho de entrevista concedida em setembro/2008 pela 

pastora Ana8) 

 

Já os esposos exercem o ministério pastoral em concomitância com o 

dito “trabalho secular”. Essa outra profissão exercida pelos pastores 

apresentou-se, principalmente, na forma de um emprego autônomo. Os 

entrevistados alegaram que tal função permite uma melhor conciliação com o 

exercício do pastorado uma vez que permite flexibilidade de horário. 
                                                 
 
8 Relembramos o fato de que os nomes dados aos entrevistados são fictícios a fim de 
preservar a verdadeira identidade. 
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As mulheres pastoras relataram como uma das maiores dificuldades 

em exercer o ministério pastoral o fato de ter que conciliar a experiência 

religiosa publicamente demonstrada com as tarefas da esfera privada e 

doméstica, como cuidados com o lar, esposo e filhos como a grande maioria 

das mulheres na contemporaneidade. Dessa forma, as suas falas revelam 

que mesmo exercendo a função de liderança de uma instituição religiosa, 

ainda recai exclusivamente sobre elas a responsabilidade da execução das 

tarefas domésticas. 

Esses pontos de convergência revelam que a pastora com a qual nos 

defrontamos no universo pesquisado é aquela que também está inserida nos 

dilemas da mulher moderna, nos quais as relações de poder ainda continuam 

hierarquizadas no exercício do pastorado e na sua casa. Na igreja, as tarefas 

são compartilhadas com o esposo pastor, mas em casa os afazeres 

domésticos são preponderantemente femininos. 

Isto é facilmente explicado pela maioria delas, no momento em que 

são entrevistas, pela passagem bíblica que ilustra que o homem é o cabeça 

da mulher, do lar e da família (apenas uma entrevistada não citou tal 

argumento bíblico situado no livro Coríntios).  

  

[...] vou abrir a minha Bíblia e ler uma palavra que fala 
sobre como deve ser a conduta de submissão, que é o 
respeito da mulher em relação ao homem na família e na 
igreja. O livro Coríntios 11:3-12 diz: quero, porém, que 
saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a 
cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem 
que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua 
cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça 
descoberta desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa 
como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se 
cobre com véu, tosquie-se também; se, porém, para a 
mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se 
com véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a 
cabeça, porque é a imagem e glória de Deus; mas a mulher 
é a glória do homem. Porque o homem não proveio da 
mulher, mas a mulher do homem; nem foi o homem criado 
por causa da mulher, mas sim, a mulher por causa do 
homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um 
sinal de submissão, por causa dos anjos. Todavia, no 
Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o 
homem é independente da mulher. pois, assim como a 
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mulher veio do homem, assim também o homem nasce da 
mulher, mas tudo vem de Deus’.  

 

(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 

pastora Aline) 

 

[...] em Coríntios podemos ler que o homem é o cabeça. É o 
cabeça da família como Cristo também é o cabeça da igreja. 
Eu creio que naquela época o homem era mais instruído, 
mais velho, mais sábio e sabia ler. Por isso quando o 
homem é mais qualificado a mulher não deve tomar o seu 
lugar e sim auxiliá-lo.  
 
(Trecho de entrevista concedida em outubro/2008 pela 

pastora Amanda) 

 

A partir das respostas dadas às várias indagações efetuadas às 

entrevistadas, verificamos que a imagem do feminino no discurso das 

mulheres pastoras é aquela que se divide entre ser pastora, esposa e mãe, 

onde não há uma ruptura com o espaço doméstico e nem com o poder 

masculino.  

 Isto implica que essas mulheres conseguem fazer a associação entre o 

público e privado e integram situações que na sociedade estão separadas e 

disjuntadas. O homem é o cabeça no universo público e no universo privado, 

e a mulher figurantemente se destaca no universo público religioso. 

A mulher ladeada de seu esposo e a imagem do casal representa o 

que é ser mulher e pastora para elas:  

 

[...] a pastora atua lado a lado com o pastor. Eu sou 
submissa ao pastor.    
 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 

Alice) 

 

[...] a mulher tem que ter muita sabedoria e graça para 
ajudar o marido na liderança. 
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(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 

pastora Aline) 

 

[...] a mulher e o homem possuem igualdade em essência e 
valor para Deus todo poderoso, mas são diferentes em 
relação a função que podem exercer, por isso o casal deve 
exercer o ministério sempre junto. 
 
(Trecho de entrevista concedida em outubro/2008 pela 

pastora Amanda) 

 

[...] Deus fala que as mulheres devem respeitar os vossos 
maridos, serem submissas a ele e muitos pastores e muitos 
homens pegam o versículo de Coríntios como ponto chave e 
passa na nossa cara que a gente tem que ficar o tempo todo 
debaixo dos pés dos homens, e não é assim. Deus não 
mostra assim. Deus mostra que a mulher deve ser 
submissa, respeitar os maridos, honrar o seu marido, mas 
não mandou que os homens botassem as mulheres debaixo 
do seu pé. É tanto que quando ele fez Adão percebeu que 
ele era um homem triste e que precisava de uma companhia 
e aí constituiu Eva. Se eu tirar da cabeça a mulher vai 
querer ser mais do que o homem, se eu tirar dos pés o 
homem vai pisar a mulher, eu vou tirar do lado do coração a 
costela do lado direito. Ela será a ajuntadora, a 
companheira. 
 
(Trecho de entrevista concedida em dezembro/2008 pela 

pastora Adriana) 

 

O papel das pastoras, segundo observamos em nosso campo de 

estudo, é aquele de quem deixa de tomar conta exclusivamente da casa e 

dos filhos consanguíneos e passa a tomar conta dos filhos espirituais: 

 

[...] ao mesmo tempo que eu sou mãe de um natural, tenho 
mais de 300 filhos na igreja. Nosso Deus todo glorioso 
procura intercessores para serem usados pelo Espírito 
Santo, assim devemos orar muito por todos. Devemos orar 
pelos nossos filhos, maridos, familiares, irmãos da Igreja, 
amigos, vizinhos para serem libertos de todo mal. Nosso 
objetivo é clamar e orar pela conversão e salvação de todos 
os filhos de Deus. 
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(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 

pastora Aline) 

 

[...] é uma outra família. Conduzo religiosamente essas 
pessoas. São meus filhos de coração. Tenho um pouco de 
pastora e um pouco de mãe. 
 
(Trecho de entrevista concedida em setembro/2008 pela 

pastora Ana) 

 

 A mulher pastora desloca-se dos laços exclusivamente de sangue para 

exercer o papel de pastora. O ministério pastoral homogeneamente é descrito 

pelas entrevistadas como um ofício, uma realização, a prática de um dom.  

 Nas palavras concedidas pelas pastoras o pastorado significa cuidar, 

arrebanhar, interceder, apascentar, evangelizar, discipular as ovelhas, 

conduzir pessoas, ministrar a vida de fiéis e da igreja. 

 

[...] a liderança pastoral é algo muito importante em 
qualquer igreja. Por meio dela todos os fiéis da igreja 
liderados pelo ministério pastoral agem como se fossem um 
só. Todos os líderes religiosos, em certos momentos, 
precisam ter iniciativa, tomar a frente, ser assíduo, ser 
incentivador, ser ouvinte, discipular e evangelizar. 
 
(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 

pastora Aline) 

 

 É uma função com roupagens novas, revestida de um caráter mais 

democrático, em virtude de possibilitar a mulher uma maior participação na 

liderança pública religiosa, antes exercida exclusivamente por um pastor. 

Sua atribuição principal se refere a pregações nos cultos, uma vez que 

as outras atribuições de uma liderança religiosa como o batismo, a unção, o 

casamento e a ordenação são realizadas em parceria com o cônjuge, como 

cooperadora, ajuntadora e auxiliadora, conforme relato de uma entrevistada: 

 

[...] a mulher é muito mais sensível do que o homem. Ela 
tem um jeitinho, principalmente para ouvir os problemas 
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familiares e íntimos do seu rebanho. É humilde, sincera, 
íntegra e dependente do Pai. Todas essas qualidades fazem 
da mulher um sonho de pastora. Jesus levanta líderes 
nesse tempo para orar, interceder e clamar através da 
oração. É uma das nossas principais atribuições. 
 
(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 

pastora Alba) 

 

Dessa forma, a imagem que a mulher pastora faz de si própria e das 

outras mulheres fiéis, revelada em seus discursos, convergem para um papel 

de figurante da figura masculina no plano da esfera pública e coletiva, 

entretanto alterações significativas supracitadas são reveladas e proclamadas 

por elas em nível individual: 

 

[...] fiquei mais extrovertida e comunicativa depois que me 
tornei uma pastora.  
 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 

Alice) 

 

[...] contribuímos através das nossas pregações nos cultos 
para ensinar as pessoas a compartilharem. As pessoas 
esqueceram do quanto é gratificante fazer algo que venha 
do coração e que possa contribuir com o outro. Me sinto 
muito importante para a obra de Deus... 
 
(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 

pastora Alba) 

 

 Os pastores, por sua vez, elegeram em unanimidade, nas entrevistas, 

o discurso do fato de a mulher poder exercer ou não a liderança pastoral. 

Exerceram a neutralidade em não comentarem o fato de as mulheres apenas 

poderem exercer a pregação da palavra para a denominação religiosa no 

caso de sua ausência, sendo privadas da celebração de batismos, 

casamentos, ordenações e de dar unções. O contrário não ocorre. 
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[...] o critério sexo não pode ser a qualificação para o 
exercício do ministério pastoral. O Senhor escolhe um vaso 
de honra para proclamar o ministério para seu povo, por 
isso não temos restrições quanto ao fato da mulher poder 
ser uma pastora. 
 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pelo pastor 

Adriano) 

 

[...] mulheres como Débora, Miriã, Priscila e Febe ocuparam 
posições de liderança na Bíblia. 
 
(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pelo pastor 

Aldo) 

 

[...] é uma benção ver uma mulher no altar pregando.  
 
(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pelo 
pastor Arnaldo) 

 

Apesar da particularidade e subjetividade de cada sujeito pesquisado, 

da sua religiosidade e denominação religiosa específica, podemos verificar 

que a mulher cristã pode até circular com o sagrado nas mãos como a 

portadora da simbologia, mas não tem autoridade de dar o teor mágico e 

simbólico, somente quem dará esse teor é o sacerdote (especificamente o 

pastor) ou o mágico, falando no corpo burocrático de funcionários de 

Bourdieu (1988).  

Essa burocracia institucional, presente no campo católico e evangélico, 

revela peculiaridades na função das pastoras que lhes provém habilidades e 

papéis que lhes tiram do espaço doméstico e colocam-nas na esfera pública, 

permeada de novas roupagens, sociabilidades, de novas pessoas e novos 

papéis sociais permeados de liderança, hierarquia e poder. 

 A igreja, assim como qualquer outra empresa, necessita de um líder. O 

líder religioso é aquele que coloca limites e exerce a autoridade na igreja. 

Não apenas à frente da denominação religiosa, mas no seu cotidiano deve 

ser exemplo de responsabilidade e respeito. São descritos como homens e 

mulheres de exemplo: 
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a pastora é vista como um exemplo a ser seguida. Isso não 
é apenas na igreja não. No dia a dia também deve ser 
assim. Devemos sempre esta atentas ao nosso 
comportamento em casa e com os fiéis da igreja. Isso 
também serve para nosso esposo. 

 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 

Alice) 

 
 Tal qual Weber analisou a relação entre valor e ação podemos 

compreender que os valores do protestantismo, como a autoridade, disciplina, 

dever, propensão ao trabalho, ascetismo, contribuem para homens e 

mulheres poderem exercer a liderança carismática e estabelecer conexões 

entre a doutrina e a pregação protestante sem prejuízo dos efeitos e 

aceitação no exercício da fé e comportamento dos fiéis. Essa característica é 

essencial na diversidade das igrejas pesquisadas, uma vez que 

homogeneamente identificamos a liderança feminina institucionalizada. 

  A liderança feminina descentraliza o planejamento, direção, gestão, 

coordenação, controle e execução de tarefas afins em relação a centralização 

de poder masculino. No topo dessa hierarquia estão o pastor e a pastora 

seguidos dos auxiliares religiosos diretos que são responsáveis por 

implementar o que foi delegado pelas instâncias superiores, ou seja, o que os 

líderes designaram para a denominação religiosa e seus fiéis.  

 Na prática, a distinção entre esses níveis de hierarquia sempre é muito 

perceptível no cotidiano das igrejas. O exercício da hierarquia e poder é 

revelado quando se trará de distinguir as lideranças religiosas (pastor e 

pastora) de seus auxiliares (co-pastores, diáconos, presbíteros e obreiros). 

 A hierarquia da igreja corresponde a uma hierarquia de poder, na qual 

as instâncias inferiores devem obediência e respeito às superiores. Essa 

obediência e respeito, na visão weberiana, é considerada dever e vocação e 

fundamental para o funcionamento eficiente da gestão da instituição religiosa 

e, conseqüentemente das atividades afins. 

 A liderança religiosa masculina e feminina é marcada pela 

centralização, onde os membros dos demais níveis de hierarquia são 
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executores e aplicadores das normas decididas em instância superior. Em 

suma, excetuando-se os líderes pastores os demais membros desfrutam de 

pouca autonomia para gerir recursos, horários e datas, normas e as 

necessidades de sua clientela. 

 Essa centralização excessiva não tem recebido muitas críticas das 

instâncias inferiores. Há situações em que, embora submetida a instâncias 

superiores, a estrutura interna de poder é alterada pelo carisma dos membros 

e a relação de liderança pastoral masculina e feminina é ocasionalmente 

democratizada em virtude de situações extraordinárias oriundas dos dons do 

Espírito Santo. 

 Diante disso podemos recorrer à análise durkheiminiana de afirmar que 

as formas institucionalizadas de religião ao sentirem desgaste não acabariam, 

antes se transformariam para permanecer com novos ares, novas roupagens 

e simbologias ao se permitir o acesso feminino as instâncias superiores de 

hierarquia e poder. 
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III CAPÍTULO 

 

 

RELIGIOSIDADE, GÊNERO E TRABALHO 

 

 

 

3.1 Ressignificação da vida das mulheres evangélicas 

 

 

 A condição feminina na sociedade contemporânea apresenta uma 

diversidade de papéis e situações sociais diferentes dos conhecidos 

historicamente: mulher na política, mulher engenheira, mulher astronauta, 

mulher maestrina, mulher cacique, mulher pastora.  

Ao compararmos a mulher atual com a do passado, percebemos 

inúmeras transformações no seu comportamento e na sua atuação na 

sociedade. Notamos que elas não estão mais sendo educadas 

exclusivamente para o lar e estão exercendo cargos antes garantidos aos 

homens, evidenciando a reformulação de valores e condutas.  

Ao longo dos séculos existiu uma “natureza feminina”, que levava à 

definição de uma única verdade sobre o que significava ser mulher: o 

universo do lar, o do casamento e o da maternidade. Mas, acontece que as 

mulheres, em um passado muito distante, queriam dar outras dimensões à 

própria vida.  

O movimento por um espaço próprio continuou e fortaleceu-se no 

século XX. São protagonistas desse movimento as sufragistas, mulheres que 

na década de 1920 lutavam pelo direito ao voto, as que viveram o pós-guerra 

em 1945, as mulheres que ingressaram no mercado de trabalho e as que 

participaram ativamente da luta feminista durante as décadas de 1960.  

A partir de 1970, a proliferação de estudos sobre o universo feminino e 

o mercado de trabalho contribuíram para a construção de um variado campo 

de estudo, atualmente consolidado, que colocou em evidência as diversas 
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modalidades de participação da mulher na vida econômica e nas esferas da 

vida pública e privada. 

Passo a passo, a mulher conseguiu conquistar direitos e deveres. 

Passou a se responsabilizar, de fato, pela própria vida. Entretanto, convém 

lembrar que a libertação feminina é um processo histórico muito lento, uma 

vez que fatos aparentemente de caráter emancipatório passam a ser 

considerados desagregadores, como por exemplo o de famílias chefiadas por 

mulheres devido ao abandono do marido. 

As mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho, 

acumularam mais anos de estudos e ainda assim recebem uma remuneração 

média cerca de 30% menor do que os homens. Isto é o que revela a Síntese 

dos Indicadores Sociais, divulgada em 2005 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Na realidade, sempre houve dificuldades em trazer à tona as 

atividades desempenhadas pelas mulheres, seja na esfera doméstica, no 

setor formal ou informal da economia. Isto ocorre porque não havia por parte 

dos responsáveis um esforço sistêmico em retirá-las da invisibilidade 

relegadas historicamente.  

No Brasil, o feminismo ligou-se fortemente às questões sociais. Na 

França as mulheres lutavam pelo amor livre e pelo direito ao aborto e à 

emancipação econômica e política em relação aos homens. Em nosso país, o 

movimento feminino lutava pela anistia, queria o retorno dos maridos presos 

ou desaparecidos.  

Gregori (1992) enfatiza, em seu estudo clássico, a experiência da 

formação do grupo SOS Mulher e expõe as dificuldades da construção de um 

sujeito político e feminista na mulher brasileira. Em nosso país, os 

movimentos feministas voltaram-se para as questões mais urgentes.  

Não foi preciso um debate sobre o direito da mulher trabalhar fora, isto 

foi uma imposição dos baixos salários que tornou a renda do marido 

insuficiente para o sustento da família. A partir daí, a mulher divide-se entre o 

lar e a profissão, ficando esta em segundo plano ainda para muitas 

brasileiras. 



 58 

No Brasil, a cada quatro famílias, uma é chefiada por mulher, 

possuindo uma renda média de 2,6 salários mínimos, enquanto as chefiadas 

por homens são de 6,3.9 A maioria dessas mulheres assume o controle de 

suas famílias porque foram abandonadas por seus maridos, que por estarem 

desempregados ou terem formado outras famílias, não as ajudam 

financeiramente. Tais fatos demonstram uma perda do caráter de 

emancipação feminina e passam a ser considerados desagregação familiar. 

Nos últimos anos as mulheres estão exercendo cargos antes 

garantidos aos homens, embora ainda recebam menores salários. Elas não 

estão mais sendo educadas exclusivamente para o lar, mas sim para dividir 

seu tempo entre os cuidados do lar, esposo e dos filhos e o trabalho fora de 

casa.  

Ao compararmos a mulher atual com a de décadas atrás, percebermos 

inúmeras transformações no seu comportamento, na sua identidade e na sua 

atuação na sociedade. Um exemplo disso é o fato de as mulheres poderem 

ser ordenadas pastoras em algumas denominações evangélicas 

pentecostais. 

Mesmo que hoje se afirme tanto sobre o universo religioso, dispor de 

alas mais progressistas como os pentecostais evangélicos, na essência, o 

seu conservadorismo não muda. De acordo com Machado (1997) há uma 

necessidade de distinguir os valores religiosos da doutrina e a conduta 

daqueles que se dizem pentecostais evangélicos.  

Para Machado (1997), essa corrente religiosa tem uma face feminina 

visto que a maioria dos fiéis são mulheres com perfil socioeconômico de 

baixos níveis de instrução e renda. O crescimento do sacerdócio feminino e o 

aumento da participação política das mulheres geram um paradoxo quando 

se apreende o que se prega nos cultos: a submissão, obediência, resignação, 

salvação pela oração e subjugação da mulher ao espaço doméstico e ao seu 

cônjuge. 

Essa autora, ao estudar as representações e relações de gênero nos 

grupos pentecostais, defende, apesar do paradoxo supracitado, a existência 

                                                 
 
9 Dados coletados em 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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de reconfigurações nas subjetividades femininas e masculinas dos fiéis 

adeptos do pentecostalismo.  

Um aspecto interessante da adesão ao pentecostalismo, de acordo 

com a autora, se deve ao fato de que os homens aderem mais por questões 

de desemprego, dificuldades financeiras, afastamento de vícios e por motivos 

de saúde.  

As mulheres aderem por motivos de desavenças familiares e 

necessidades do grupo doméstico. O reforço à submissão da mulher também 

se estende aos homens da comunidade, no sentido de serem estimulados a 

aderirem às formas de conduta tradicional (moral e sexualidade). Eles devem 

ser dóceis, tolerantes e preocupados com o bem-estar da família. 

Consequentemente, existe a possibilidade da formação de arranjos 

familiares mais igualitários. Ocorre também uma redefinição da subjetividade 

feminina, uma vez que o pentecostalismo estimula o processo de 

autonomização das mulheres diante do marido e dos filhos.  

É verificada a ocorrência da conquista de autoridade moral, do 

fortalecimento da auto-estima, da possibilidade de exercer atividades 

extradomésticas e ampliação da rede de sociabilidade que favorece a 

individuação. Couto (2005, p. 243) complementa a argumentação enfatizando 

que: 

 

[...] à adesão às religiões evangélicas implica um processo de 
individuação para homens e mulheres. Ao atribuir maior 
responsabilidade ao indivíduo, estas religiões estariam 
reafirmando, de certo modo, a noção de indivíduo moderno, 
autor de seu próprio destino.  

 

Machado (1997) demonstra em suas pesquisas que é cada vez maior 

o número de mulheres exercendo o pastorado feminino e responsáveis pela 

fundação de novas denominações pentecostais, como a Aliança com Deus, 

Nacional do Senhor Jesus Cristo e Cruzada Missionária. 

A autora aponta que o acirramento da competição religiosa e o número 

reduzido de homens para o sacerdócio são fatores explicativos desse 

aumento, ou seja, não são frutos de reivindicações e lutas femininas. 

Também destaca que existe uma associação entre o sacerdócio feminino e o 
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laço matrimonial, pois, uma vez que seus maridos ocupam cargos de 

hierarquia igual ou superior na mesma denominação religiosa, ocorre a 

adoção da “pregação de sermões em parcerias”. 

Segundo Gouveia (1998), as comunidades religiosas pentecostais são 

responsáveis por um intenso processo de reengenharia das relações entre os 

gêneros. Tais comunidades, com o objetivo de integrar-se às redes de 

comunicação de massa eletrônica, abrem espaços à presença feminina em 

grande parte de seus trabalhos porque reconhecem nas mulheres como 

fortes consumidoras de suas mensagens de conversão. 

Para a autora, novos paradigmas colocam a atual posição da mulher 

distante dos parâmetros biologicamente deterministas que definiriam as 

desigualdades entre os sexos. Esses paradigmas fazem emergir diversos 

significados com relação às explicações dos movimentos gerados de 

diversidade cultural e as atuais discussões sobre gênero. 

Denominações pentecostais como a Igreja Universal do Reino de Deus 

e a Renascer propiciam às mulheres o direito de serem visíveis por meio de 

programação televisiva e como “narradoras eletrônicas”, entretanto isso não 

significa sua efetiva libertação quanto ao domínio masculino, mas uma 

releitura dessa dominação: 

 

[...] sem competir com o homem nas posições de liderança, 
restam à mulher os papéis de consumidoras da fé e de 
narradoras de histórias de conversão na mídia televisiva. As 
duas denominações analisadas colocam um novo circuito de 
atuação das mulheres no pentecostalismo contemporâneo 
por meio das comunidades eletrônicas de consolo. Pelo 
acesso à palavra na televisão, indicam a outras mulheres 
possibilidades de trilhar os caminhos de um novo poder. 
Imagens de sua atuação por direitos de igualdade 
apresentam-se nas comunidades eletrônicas de consolo, 
promovendo, se bem que dentro de certos limites, a 
reengenharia do feminino pentecostal. (GOUVEIA, 1998, p. 
197). 

 

Nessa mesma linha, argumenta Santos (2002) que apesar de as 

pastoras assumirem a liderança da comunidade religiosa da qual fazem parte, 

elas não se sentem portadoras de uma autoridade efetiva por assumirem 

esse papel pela insuficiência de pastores do sexo masculino, principalmente 
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no interior do país e por não poderem pregar um discurso feminista, devido à 

doutrina bíblica de submissão feminina ao homem. A contento fica então, na 

visão da autora, a ocupação de posição de hierarquia: pastora!  

 Ao empreender o estudo “Lideranças pentecostais femininas: notas 

sobre a re-elaboração da identidade feminina no meio pentecostal” Silva 

(2008, p. 05) associa a fundação de igrejas pentecostais autônomas por 

mulheres à reelaboração da identidade feminina. Conforme a autora: 

 

[...] a fundação destas igrejas autônomas traz para a 
ordem do dia novas perspectivas acerca da constituição da 
identidade feminina e das novas configurações da 
liderança no meio pentecostal. Se, anteriormente, estas 
mulheres eram subordinadas nas igrejas às quais foram 
adeptas, atualmente constrói-se uma forma inédita de 
liderança religiosa, onde as novas líderes desenvolvem a 
capacidade de deliberar sobre todo e qualquer assunto que 
diga respeito às suas igrejas. Concentrando em suas mãos 
o poder para tomar todas as decisões, as líderes re-
elaboram suas identidades e apresentam o 
“pentecostalismo autônomo” como alternativa para 
experienciar a religiosidade pentecostal.  

 

Embora sejam bastante diferentes, as situações nas quais uma pastora 

exerce a liderança religiosa exclusiva e plenamente e aquela que o faz 

associada ao seu esposo pastor, ao investigarmos as mulheres pastoras 

atuantes em Natal, evidenciamos processos de mudanças semelhantes. 

Observamos “redefinições e autonomizações” das lideranças religiosas 

na sua identidade, subjetividade, sociabilidade, no seu papel social, na 

religiosidade, nas relações de poder, nas relações de gênero e principalmente 

na sua inserção no mercado de trabalho religioso, semelhante às 

considerações de estudos anteriores. 

Tendo em vista o exposto, a fala de uma pastora exemplifica e reforça 

o argumento acima: 

 

[...] deixei se ser conhecida como a esposa do pastor e 
passei a ter uma identidade própria: agora sou a Pastora 
Aline! Antes de ser ordenada tinha irmãos que me via com 
frequência, mas não sabiam meu nome, apenas sabiam que 
eu era a esposa do pastor. Hoje isso mudou, sou respeitada 
na igreja e na cidade.  
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(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 
pastora Aline) 

 

[...] perdi o medo de falar em público, me expressava 
apenas quando estavam somente mulheres orando, agora 
prego também no púlpito, no domingo à noite, com a igreja 
cheia de irmãos. E, o melhor de tudo foi que perdi o medo 
de me compararem com o meu marido. Minha insegurança 
diminuiu.  
 
(Trecho de entrevista concedida em dezembro/2008 pela 
pastora Adriana) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Pastora:  realidade singular, interpretações plurais 

 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, no seu 

último senso, que há uma vertiginosa expansão do campo evangélico, 

sobretudo com a presença bem marcante da entrada de mulheres. Essa 

expansão aponta que 56% dos seguidores de igrejas evangélicas 

pentecostais são indivíduos do sexo feminino.10 

Um dos principais fatores que vêm influenciando o fortalecimento da 

entrada do público feminino refere-se ao fato de tais igrejas terem aberto 

                                                 
 
10 Em pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) intitulada “Novo 
Nascimento: os evangélicos em casa, na política e na igreja” foi divulgado que “uma das 
características do perfil evangélico que tem causado polêmica entre os nativos e estudiosos é 
o da desproporção entre homens e mulheres. O survey Novo Nascimento encontrou 31% de 
homens contra 69% de mulheres. Essa relação percentual de duas mulheres para cada 
homem tem reforçado, na análise de alguns estudiosos, tais que Martin (1990), Brusco 
(1995), Mariz e Machado (1995), a importância da mulher na condução dos rumos dessa 
religião. Seguindo uma certa lógica sociológica, esses autores relacionaram uma população 
feminina maior com a adequação do perfil do grupo e das noções de sagrado aos seus 
interesses. O pentecostalismo, nesse sentido, seria a mais “feminina” das religiosidades 
protestantes.” (1998, p. 231). 
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espaço para as discussões de problemas familiares e “femininos”. Isto vai 

contribuindo para a construção de uma rede social de mulheres dentro das 

igrejas pentecostais. Para compreendermos melhor a sociedade em rede, 

vejamos a reflexão de Castells (2005, p. 539) a esse respeito: 

 

[...] na sociedade em rede, a identidade pessoal adquire um 
caráter muito mais aberto. Deixamos de assumir nossas 
identidades a partir do passado para construí-las ativamente 
na interação com os outros. Esse fato afeta diretamente a 
esfera da família e também, de um modo mais geral, a 
estruturação das identidades masculina e feminina. A 
identidade dos homens e das mulheres não provém mais de 
papéis tradicionais. Logo, foi-se o tempo em que o lugar da 
mulher era em casa, ao passo que o do homem era no 
trabalho. Essa divisão foi derrubada.  

 

As mulheres compõem essa rede originando no interior das 

denominações religiosas uma organização coletiva de mulheres (a pastora e 

as fiéis) visando a uma forma de ajuda mútua de problemas pessoais e 

familiares. Uma visão de gênero implica em autoestima trabalhada, pelo fato 

de se tratar da inserção dessas mulheres no espaço público, com atuação em 

nível de liderança.   

Essa rede, possui uma hierarquia que corresponde a hierarquia 

assimétrica da família patriarcal e explica, em termos, a diferença entre a 

quantidade existente de pastores e pastoras. 

Sociologicamente, essa assimetria corresponde a uma atribuição de 

papéis e funções equivalentes ao status da sociedade patriarcal. É uma 

transposição para dentro das denominações religiosas dos papéis e status de 

profissão e de trabalho já existentes na sociedade. 

Exemplificamos o argumento supracitado em virtude de termos 

detectado na pesquisa de campo a existência do exercício de liderança 

pastoral feminina, acasalado com o do cônjuge, salvo quando a pastora funda 

uma nova denominação religiosa. 

Outro exemplo refere-se ao fato de que as funções exercidas pelas 

mulheres no seio religioso estão intrinsecamente ligadas ao pátrio-poder, haja 

vista que as funções que elas ocupam em maior escala são as de coordenar 
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escolas dominicais, missões e palestras entre as fiéis sobre assuntos 

considerados de esfera do feminino.  

Na vertente católica, correspondem, em sua maioria, a um trabalho de 

visitação dos doentes e ao aconselhamento. Em ambas as vertentes, 

percebemos que a mulher está comumente envolvida e limitada a tarefas 

consideradas auxiliares. Na sua participação na execução de tarefas, 

encontramos implicitamente o conceito de maternização, submissão e 

emotividade. 

Apesar disso, a mulher pastora exerce um importante papel de 

mediadora na relação com o sagrado, dentro dos grupos aos quais está 

inserida. Acompanhando as tendências que modificam o papel da mulher na 

sociedade como um todo, as pastoras dissidentes (aquelas que rompem com 

seu grupo religioso e fundam uma nova denominação religiosa que permite a 

liderança feminina) transformam-se, além de líderes religiosas, também, em 

chefes de família e atores de destaque nas comunidades em que vivem. 

Essa liderança religiosa é reflexiva da que muitas mulheres estão 

exercendo por circunstâncias outras em nossa sociedade atual. Está levando 

a mulher a romper com o pentecostalismo de origem e criar igrejas 

pentecostais “autônomas”, independentes ou somente para mulheres. 

As insatisfeitas com o pentecostalismo que congregavam migram pela 

vontade e pelo desejo de mudar a função, os papéis, a hierarquia e 

participação não somente como reprodutora do modelo patriarcal, mas em 

uma visão de gênero de simetria entre homens e mulheres, na eliminação do 

exclusivismo masculino para o exercício da liderança religiosa. 

A mulher, a fiel, a pastora tem capacidade, tal qual o homem, o fiel, o 

pastor, de ser a líder, o cabeça e não apenas a professora da escola 

dominical, aquela que dá a comunhão a enfermos ou idosos ou simplesmente 

e figurantemente a esposa do pastor.  

 O movimento feminino de inserção nos cargos de chefia está a se 

processar na igreja e na sociedade em geral. É o caso das lideranças 

políticas femininas e também das mulheres chefes de família das camadas 

menos desfavorecidas, as quais estão encarando bravamente a sua saída do 
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domicílio privado para a esfera pública, mesmo que seja para continuar sendo 

explorada e dominada como mão-de-obra barata. 

 A pastora, a política, a chefe de família das camadas menos 

favorecidas são exemplos que refletem um desejo de libertação feminina da 

vivência do patriarcado. Refletem desejo de alterações na permanência da 

sujeição feminina no sistema e na estrutura de poder:  

 

[...] antes de me tornar pastora eu já era evangélica, só que 
eu frequentava menos a igreja. Tinha uma rotina comum de 
qualquer dona de casa, como lavar, passar, cozinhar e 
cuidar do meu marido e dos meus dois filhos. O trabalho 
doméstico não é valorizado porque ele é considerado uma 
obrigação das mulheres. Depois que me tornei pastora junto 
com meu esposo, eu percebo que o trabalho realizado fora 
de casa é muito mais valorizado pelas outras pessoas e 
mais gratificante para mim. 
 
(Trecho de entrevista concedida em setembro/2008 pela 
pastora Ana) 
 

[...] hoje eu passo muitas horas do dia fora de casa, na 
igreja, resolvendo muitas coisas que toda pessoa que está a 
frente de uma igreja precisa cuidar. Preciso resolver 
situações que são trazidas pelos fiéis, cuidar da 
evangelização, dos cultos, de questões financeiras, de 
problemas pessoais e muitas outras coisas. Isso toma todo 
o meu dia. Além disso tudo quando eu chego na minha casa 
tenho um outro trabalho que é cuidar das tarefas 
domésticas. Do mesmo jeito que tenho uma rotina de 
trabalho em casa tenho na igreja também e isso exige muito 
de mim. 
 
(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 
pastora Alba) 

 

 Essas mulheres surgiram em meio a um contexto sociocultural em que 

a figura do sexo feminino era educada para se manter em um status inferior 

ao do homem. Existe uma cultura machista predominante em que o homem é 

quem deve ser o chefe da casa, em que a figura masculina era, além do 

chefe da família, o sacerdote, o juiz, o proprietário, enfim, aquele que detinha 

o pátrio poder.  

 Ser pastora significa mais uma opção, uma oportunidade para inserção 

no mercado de trabalho. Elas alegam que não ganham financeiramente, mas 
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ganham uma função que tem que, entre outras atribuições, cumprir 

expediente fora do lar e que lhes confere status social. 

Essas “funcionárias do sagrado”, tendo remuneração simbólica ou não, 

passam a ser reconhecidas pela função do exercício pastoral. Algo que a 

execução das tarefas domésticas não lhes confere. Na igreja, são líderes 

portadoras de uma nova identidade que lhes trazem satisfação e sentido. 

 Percebe-se que essa reconfiguração de definições de espaços sociais 

para os gêneros, na fundamentação de Bourdieu (1988), ocorre em meio a 

um campo (“espaço” estruturado de posições no qual ocorrem lutas entre os 

diferentes agentes que ocupam as diversas posições) no qual o poder 

simbólico (poder que consegue impor significações e impô-las como 

legítimas) é o masculino. Desse modo, a dominação masculina se estabelece 

e se naturaliza. 

Esse processo é constituído de forma histórica, em oposição à ideia 

naturalizada das desigualdades de sexos. O processo de naturalização da 

divisão entre os sexos masculino e feminino é oriundo da construção de um 

habitus no qual a dominação masculina é um produto social. 

 Nesse sentido, as atuais reconfigurações femininas, no universo 

religioso e na sociedade em geral, podem germinar no habitus reinante 

reconhecimento e na mudança que irá se instituir legitimamente. Cabe às 

mulheres o feito. 

 Se de acordo com Bourdieu (2000) a dominação é masculina, as 

pastoras, por sua vez, exercem uma liderança perante a igreja e seus 

seguidores. Ao sair da condição de expectadora para protagonista, mesmo 

que seja para o anúncio da palavra e celebração dos cultos, a pastora torna-

se uma agente dotada de uma liderança carismática e capacidade de intervir 

socialmente: 

 

[...] quando estou na igreja vivenciando meu ministério, sinto 
uma troca. Sinto que muito de mim chega ao rebanho, seja 
no louvor ou pregação. Ao mesmo tempo recebo muito de 
toda a congregação. Eu me sinto acolhendo e sendo 
acolhida. É uma obra de Jesus! 
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(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 
Alice) 

 

[...] o ministério feminino foi uma obra do Senhor! O Senhor 
abençoou a sua igreja. Hoje, as mulheres se sentem mais 
envolvidas e motivadas para participar e dividir com a 
pastora seus problemas pessoais, até aqueles mais íntimos 
que envolvem a sexualidade do casal. Um outro problema 
comum é o financeiro. Às vezes, o casal se afasta da igreja 
porque está passando muita necessidade em casa, até 
fome. A pastora, por ser mulher, mais sensível, ao sentir 
uma ausência nos cultos vai atrás dessa família. Essa visita 
geralmente acontece de tarde e muitas vezes o marido está 
trabalhando e a esposa se sente um pouco constrangida de 
receber um homem em casa, mesmo sabendo que é o 
pastor. Sendo uma pastora tudo fica mais fácil, tanto a 
visita, que pode ser em um cômodo mais íntimo da casa 
como a cozinha ou um quarto, quanto o diálogo para contar 
os problemas pessoais. A mulher tem um jeito, tem um dom 
especial dado por Ele. 
 
(Trecho de entrevista concedida em setembro/2008 pela 
pastora Ana) 

 

[...] Deus quando fala aos seus vasos, aos seus profetas, 
àquele que dá a mensagem, observa se o homem está 
longe dos vícios, da bebedeira, da prostituição; e a mulher é 
mais temerosa, mais dedicada, elas são mais temerosas.  
 
(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 
pastora Alba) 

 

 As igrejas, cujas doutrinas são seguidoras do pentecostalismo, vêm de 

uma tradição que burla os esquemas institucionais e organizativos por meio 

do carisma. Essa categoria weberiana permite, mesmo em denominações 

rigidamente e explicitamente machistas, momentos de intervenção 

extraquotidiana nascidos da revelação que a mulher se sobreponha à 

autoridade de qualquer líder denominacional. 

 Em nome do Espírito Santo, a mulher ordena que o pastor deve se 

adequar e se enquadrar na vontade de Deus, revelada através dela. Todos os 

pertencentes à denominação religiosa devem ouvir e seguir a revelação 

divina profetizada por uma mulher.  

 Esse furo que o carisma faz no sistema institucionalizado das igrejas 

pentecostais, a mulher profetiza, abre espaço para que as mulheres exerçam 
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uma liderança ministerial. É uma concessão fruto de situação que foge dos 

padrões de hierarquia.  

 Em virtude de uma experiência religiosa pentecostal, denominada de 

revelação do Espírito Santo, as pastoras podem tornar possível uma 

conquista de espaço na esfera pública religiosa em concomitância com o 

espaço privado e doméstico. Dessa forma, a pastora e o pastor estão na 

mesma medida subordinados a um fenômeno religioso superior a ambos. Tal 

situação revela a existência de situações de representações de gênero mais 

homogêneas e igualitárias entre os sexos no interior das denominações 

pesquisadas. As falas das pastoras reforçam essa interpretação: 

 

[...] Deus não é machista como o nordestino, como o 
homem em geral. Meu marido é pastor, mas muitas das 
obras que Deus revelou primeiro a mim poderia ter dado a 
ele como homem, como o cabeça, como pastor. Como eu 
sou muito espiritual, mais de buscar Deus revela mais a 
mim. Várias vezes já aconteceu de meu marido vir me dizer 
que Jesus falou isso e isso com ele. Eu dizia: Ah! Ele já me 
disse. Deus revela mais para mim. 
 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 
Alice) 

 

[...] têm pessoas que pensam que mulher só presta para ser 
mãe, motorista de fogão, lavar roupa e etc. Tem homem que 
só vê a mulher como objeto. Não é assim. A primeira juíza 
foi Débora. O povo de Israel recebeu uma vitória através de 
Débora, através de uma mulher, e ela tinha um capitão do 
exército. Ele recebia ordenança dela, mas aquele povo não 
sabia que ele recebia. Hoje é assim, imagine naquela 
época. Foi ela que ordenou aquele capitão a sair na frente 
do exército para ir para guerra e ela que ensinou as 
estratégias. E as estratégias que ele fez seguindo as ordens 
de Débora fez com que o povo de Israel saísse vitorioso. 
Tem na Bíblia tudo isso! 
 
(Trecho de entrevista concedida em agosto/2008 pela 
pastora Aline) 

 

O ministério feminino trata-se, então, de uma rotinização do carisma. 

Se o Espírito Santo concede o dom da palavra e da revelação às mulheres, a 
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restrição ao exercício da liderança feminina torna-se questionável, e passa a 

ser cada vez mais aceita perante as inúmeras denominações existentes. 

Essas mulheres que, isoladamente ou com seu cônjuge, lideram um 

rebanho de fiéis, não se consideram feministas. Não houve um movimento 

feminista no interior das igrejas para que a mulher alcançasse a liderança. O 

fato de a mulher ser uma personalidade possuidora de carisma não acessível 

a qualquer pessoa permitiu a função pastoral.  

Entretanto, verificamos a presença de um discurso cuja motivação é a 

manutenção do status quo atual, ou seja, a predominância das estruturas 

patriarcais no universo cristão, exemplificado pelas falas de pastoras e 

pastores quando expõem que a função do homem é ser o cabeça da família.   

De acordo com as entrevistas, existe uma ausência de discurso 

feminista no período de formação e no exercício da prática pastoral. A 

liderança feminina transmite e perpetua saberes que impedem as fiéis de sua 

igreja questionamentos sobre a dominação masculina no lar, na igreja e fora 

dela: 

 

[...] a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, 
porém a tola derruba com as próprias mãos. Aqui fala da 
nossa casa, mas estendendo para a igreja a liderança da 
mulher tem que ter muito jogo de cintura para ajudar ao 
marido nas coisas sociais e espirituais. É sempre junto com 
ele, nunca sozinha. 
 
(Trecho de entrevista concedida em julho/2008 pela pastora 
Alice) 

 

[...] eu não quero revolucionar o papel das mulheres na 
igreja. O que acho que tem de revolucionário é o fato da 
inclusão da mulher ministrando ordenanças do Senhor. A 
mulher pastora é aquela que tem habilidades e autoridades 
para motivar os fiéis, é aquela portadora de uma voz a ser 
ouvida pelos membros da igreja.  
 
(Trecho de entrevista concedida em dezembro/2008 pela 
pastora Adriana) 

 

Não há, portanto, uma luta de poder e nenhum processo ou movimento 

de contestação do poder masculino. Entretanto, apesar de as pastoras não se 
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consideram feministas, verificamos que algumas mudanças em seu 

comportamento influenciam na sua vivência dentro do espaço doméstico, 

como também fora dele, fazendo com que ocorram alterações que ajudam a 

romper alguns aspectos da desigualdade entre os gêneros.  

Conforme os relatos, ocorrem processos de satisfação em exercer um 

cargo de liderança reconhecido publicamente em contrapartida ao exercício 

das atividades privadas e domésticas. Ocorrem ressignificações na 

identidade feminina da pastora que repercutem nas mulheres a sua volta: 

aumento da auto-estima, socialização e rede de ajuda mútua. Tais categorias 

são homogeneamente presentes e comuns nas narrativas das entrevistadas.  

Em se tratando do relacional com o pastor e os fiéis do sexo masculino, 

verificamos que a pastora adentra no universo masculino na conquista de 

posições antes restritas aos homens e no exercício da liderança e sua 

legitimação.  

Mesmo que seja ladeada de seu cônjuge, o fato de a mulher poder ser 

pastora faz a si mesma e aos seus expectadores repensarem as condutas do 

comportamento feminino como associados exclusivamente à esfera privada e 

aos afazeres domésticos.  

Os maridos das pastoras, também pastores, revelaram em seu 

discurso que o fato de suas esposas também exercerem a liderança na igreja, 

na qual congregam, não implica em problema ou dificuldade na vida pública 

ou particular do casal, uma vez que a mulher pastora exerce liderança na 

igreja ao passo que no universo do lar, tanto a pastora quanto o pastor 

enfatizam nas entrevistas que é o homem quem lidera a família. 

Existe o que os entrevistados, do sexo masculino e do sexo feminino, 

chamam de atribuições. Essa atribuição se refere ao fato de, no ambiente 

doméstico, a figura masculina e a figura feminina exercerem simultaneamente 

os atributos de chefe da casa e pai e esposa, mãe e dona de casa.  

 

[...] quando Paulo escreveu que a mulher deve ser 
submissa, significa que ela se encontra sob uma missão, 
uma função, uma atribuição. O homem tem suas atribuições 
assim como a mulher também tem as suas. Cada um tem 
seu papel distinto e por isso a liderança feminina não invade 
a liderança masculina. Elas se complementam. 
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(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 
pastora Alba) 

 

No universo do lar, cada um vai ter suas atribuições que conduzem a 

um equilíbrio e que não geram problemas e conflitos, uma vez que a 

liderança feminina não invade ou diminui a liderança masculina no espaço da 

igreja e da casa.  

O homem é o líder da família e ladeado de sua esposa pastora exerce 

a liderança da denominação religiosa: 

 

[...] a mulher que tem sabedoria, ela deve ajudar o marido a 
ocupar o lugar que ele deve ocupar. Cada indivíduo leva um 
peso. 
 
(Trecho de entrevista concedida em Outubro/2008 pela 
pastora Amanda) 

 

O discurso coletivo dos fiéis, aqueles que também dão identidade à 

função de pastora, revela aceitação, ausência de preconceito e confiança em 

relação à liderança feminina pentecostal. Destacam, em seus discursos, o 

aspecto da aceitação e do reconhecimento, desprivilegiando o aspecto do 

poder efetivo feminino em relação ao pastor: 

 

[...] o mundo está necessitado de atitudes ditas cristãs, por 
isso independe se quem está no púlpito é um homem ou 
uma mulher. O importante é que seja um servo de Jesus! 
 
(Trecho de entrevista concedida pelo fiel Alberto em 
setembro/2008) 

 

[...] eu creio que nosso Deus todo poderoso e misericordioso 
também chama e abençoa as mulheres para o ministério 
pastoral. 
 
(Trecho de entrevista concedida pela fiel Araci em 
agosto/2008)  
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[...] sou uma ovelha do Pastor Arnaldo e da Pastora Alba! 
Oro para que Deus abençoe o ministério deles dois. Os 
homens e as mulheres são de Deus! 
 
(Trecho de entrevista concedida pelo fiel André em 
novembro/2008)  

 

Apesar da ausência de criticidade em relação ao efetivo poder 

feminino, apartado da figura masculina, destacamos que no coletivo emerge 

uma consciência em transformação que transborda para os membros da 

igreja o sentimento de alterações, ainda que tímido e permeado fortemente 

de uma preponderância masculina. Verificamos que esse sentimento de 

mudança alcança os membros mais conservadores e os mais jovens na 

prática de uma maior igualdade entre os sexos. 

Sociologicamente, podemos interpretar o exercício pastoral feminino 

como parte integrante de mudanças que extrapolam o universo religioso e 

que fazem parte de um contexto global conhecido como a ascensão do 

individualismo. Giddens (2005, p. 68) destaca que: 

 

Como as sociedades nas quais vivemos passa por 
profundas transformações, as instituições estabelecidas que 
outrora as sustentavam perderam seu lugar. Isso está 
forçando uma redefinição de aspectos íntimos e pessoais de 
nossas vidas, tais como a família, os papéis de gênero, a 
sexualidade, a identidade pessoal, as nossas interações 
com outros e nossas relações com o trabalho [...] o peso da 
tradição e os valores estabelecidos estão perdendo 
importância à medida que as comunidades locais interagem 
com uma nova ordem global. Os “códigos sociais”, que 
antes guiavam as escolhas e as atividades das pessoas, 
afrouxaram-se significativamente. 

 

Emergem, no interior das denominações pentecostais, identidades 

femininas que encontram no espaço e na profissão de religiosa um 

reconhecimento que as fazem usufruir de benesses que outrora no âmbito 

privado do lar não afloram, como honrarias, respeito da hierarquia e fiéis da 

igreja, salários (chamados de ajuda de custo) e o próprio exercício da função 

de líder, de cuidar, acompanhar, aconselhar e gerir a denominação religiosa. 
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Além de ter que provar diariamente sua competência no mercado de 

trabalho, a pastora precisa ainda se superar para conciliar seu casamento, a 

educação dos filhos e os afazeres domésticos. Na vida, elas vêm se 

desdobrando para dar conta dos afazeres dentro e fora de casa. 

Anteriormente elas se limitavam aos cuidados domésticos.  

Hoje suas atribuições aumentaram e tiveram que se habituar a um novo 

estilo de vida. Em busca do reconhecimento também profissional, elas se 

viram obrigadas a acumular funções privadas com a função pública. A mulher 

pastora representa aquelas que têm capacidades para alterar a estrutura da 

família, do seu relacionamento e do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, ser pastora é representado nos relatos como uma 

busca pelo espaço feminino, outrora negado, um distender de horizontes e 

avanços já legitimados na sociedade contemporânea. Será que elas mudam 

os métodos? Não, mas sinalizam mudanças, mesmo que se reflita por meio 

de uma espécie de co-participação com o parceiro. 

A atividade pastoral feminina originou no pentecostalismo uma 

dissonância e despadronização de linguagem. O momento atual de 

pluralidade religiosa não penaliza os fiéis porque cortaram o cabelo, se 

relacionaram com um não-crente e por outros aspectos considerados de 

transgressão e passíveis de penalidades. O momento é de modernidade e 

tolerância.  

 

[...] o senso questionador e observador está presente em 
mim desde até onde a minha memória me faz revelar. 
Quando eu tinha 11 anos, um fato ocorrido na igreja chamou 
muito minha atenção: uma amiga da minha tia, quando 
voltou de uma viagem de São Paulo, foi proibida pelo pastor 
durante um mês de frequentar a igreja, a única evangélica 
da cidade, isso lá no interior. O motivo da punição foi porque 
ela cortou o cabelo na altura dos ombros e, além disso o 
pastor alegou que ela tinha voltado mudada. Minha mãe 
bem que tentou me explicar, mas eu não entendia o porque 
do fato de um corte de cabelo levar à proibição de se 
frequentar a igreja. Anos depois, eu entendi que se tratava 
de uma tradição religiosa que graças a Deus mudou e hoje 
permite, além de muitas coisas, que uma mulher seja uma 
pastora. 
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(Trecho de entrevista concedida em setembro/2008 pela 
pastora) 

 

[...] eu nunca sofri preconceito graças a Deus. Nunca 
falaram. Nunca Criticaram. Eu respeito também a doutrina 
das igrejas que não aceitam. 

 

(Trecho de entrevista concedida em novembro/2008 pela 
pastora Alba) 

 

[...] todos nós que acreditamos em Deus, devemos viver em 
paz e dialogar. Todos nós que cremos que Deus é pai 
devemos nos respeitar, abraçar e nos aceitar. 

 

(Trecho de entrevista concedida em dezembro/2008 pela 
pastora Adriana) 

 

Verificamos em campo empírico o anseio de se passar o pastorado 

feminino para as filhas e netas como uma herança, um título, uma profissão. 

Algo que contradiz o discurso de algumas entrevistadas, ao revelarem que o 

início da liderança pastoral foi fruto de uma vocação, um chamado de Deus e 

que condiz com a realidade atual de inserção da mulher no mercado de 

trabalho. Tal fato é o exemplo da liderança feminina, para quem ainda está 

aprendendo a ser mulher, e de construção e reconstrução de identidade. 

A pastora é fruto desse momento reflexivo da sociedade na qual ela está 

imersa e permite tecer uma discussão sobre a construção sócio-histórica do 

gênero feminino que desnaturalize e desconstrua os papéis sociais binários e 

sexistas e permita mais ressignificações e, por conseguinte, rupturas. Ser 

pastora é um sonho permeado de esperança de autonomia, liberdade e 

cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Atualmente, a sociedade pluralista brasileira exige tolerância com 

relação às crenças religiosas. A tradição judaico-cristã, influente na 

colonização e cultura do povo brasileiro, se vê rodeada de “concorrentes”, 

numa incômoda situação já caracterizada por Berger (1985) como a de um 

“mercado de bens simbólicos”. 

 Discutir a questão feminina associada à religião é conhecer mais 

profundamente o nosso país, com essa imensa diversidade de religiosidade, 

culturas, de símbolos, de jeitos de ser e de pensar. É encarar a realidade 

complexa e desigual, que se esconde sob uma aparência de unidade e de 

homogeneidade, mas que somente se revela no particular, na fragmentação, 

na diferença e na diversidade. 

 Registramos que, a partir da década de 1980, o crescimento das 

denominações pentecostais criou gradativamente até a década de 1990 uma 

situação nova: a abertura ao ministério pastoral feminino no interior do 

pentecostalismo. 

 Essa abertura de classe e de gênero não está restrita exclusivamente 

à mulher pastora, mas a todas que têm um desejo explícito de sair do 

universo privado para o público e de vir a se tornar uma liderança, e 

consequentemente adquirir novo papel e status conquistados por meio do 

víeis do mercado de trabalho. 

 Esse desejo é o desejo da categoria analítica de gênero, ou seja, a 

transmutação dos papéis visando à equidade. A discussão ampla sobre 

religião, gênero e trabalho conduz a uma abordagem sociológica das relações 

de gênero intrinsecamente ligadas e rompe com a dicotomia entre a 

organização da vida privada e pública, apreendendo os valores e conteúdos 

de gênero subjacentes a maior parte das relações sociais, sejam elas no seio 

da família, da igreja pentecostal ou não. 
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O inovativo que trazemos se refere ao fato de apesar das pastoras 

pentecostais não terem articulado um movimento feminista que lhes 

colocassem na posição de liderança dentro das denominações religiosas que 

congregam e não possuírem um discurso teológico feminista mostram-se 

como portadoras de habilidades e estratégias que lhes colocam em lugar de 

destaque na relação masculino e feminino. 

Se o discurso que é dirigido ao gênero feminino e a toda a comunidade 

religiosa não é feminista, podemos entender que a mulher pastora ainda 

mantém o tradicional instituído pelo patriarcado, visto que publicamente não 

possuem um posicionamento crítico em relação a sua atuação na igreja, 

enquanto auxiliadora do seu esposo pastor e restrita à execução de certos 

atos religiosos em virtude da ausência do marido. 

A “ideologia pentecostal” combate e ajuda a romper alguns dos 

aspectos relacionados ao comportamento masculino, entretanto legitima 

desigualdades de gênero, reforçando a autoridade dos homens no âmbito 

privado e na própria comunidade religiosa. A religiosidade ainda contribui 

para a manutenção da desigualdade entre os gêneros.  

Entretanto, o ingresso no ministério pastoral lhes confere alterações 

positivas no universo privado e na vida pública, especificamente no fato de as 

mulheres encararem a liderança pastoral como um trabalho que lhes concede 

e exige dedicação, formação, cumprimento de jornada de trabalho, 

remuneração e reconhecimento.  

Se por um lado detectamos continuidades, por outro, verificamos 

alterações nas relações sociais das mulheres (pastoras e fiéis), no que se 

refere a sua prática cotidiana no lar, à criação de uma rede de socialização, 

elevação da autoestima e ao processo de autonomização no que diz respeito 

ao cônjuge e aos filhos, associado a um fortalecimento dos laços familiares, e 

à conquista de um mercado de trabalho, ao exercer a liderança pastoral. 

A importância das descobertas da pesquisa nos faz interpretar a 

pastora como aquela que venceu preconceitos, barreiras e imposições, 

entretanto ainda não foi vitoriosa em todos os percalços devido à maioria das 

denominações religiosas ainda estarem sob o domínio dos homens, o 

domínio masculino ladeado da figura feminina e, em menor grau, da 
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exclusividade feminina nos níveis de liderança religiosa. Isto não exclui o fato 

de que a mulher poder ser pastora deve ser interpretado como um passo 

positivo na discussão de gênero. 

A dinâmica do universo religioso pentecostal, marcada por adesão, 

conversão e resignificação, mostra-se como um campo privilegiado para se 

pensar as construções de gênero dentro de uma cosmologia religiosa que 

abriga em seu contexto pluralismos e processos de individualização para 

homens e mulheres. 

 Não há um tipo único de identidade de pastora. Seu exercício pode 

ocorrer ladeado do marido, ou individualmente fundar e administrar uma 

igreja. Essa diferenciação exemplifica claramente o que propõe estudar a 

terceira onda feminista, ou seja, a crítica da universalidade do sujeito e a 

essencialidade do ser mulher. 

Em análise do conteúdo das falas dos entrevistados, verificamos 

significativas alterações associadas a acomodações já conhecidas na esfera 

das relações de gênero ambivalentes. Se a sociedade está abrindo espaço 

para as mulheres porque as igrejas não devem fazer o mesmo? 

Em Natal e região metropolitana, emergiram diversos discursos que 

(re)formulam o papel feminino na esfera privada e pública. Com a concepção 

de que as mulheres pastoras se inseriram no espaço público, mesmo sem 

questionarem sua submissão ao pastor, o caminho no estabelecimento da 

igualdade já começou a ser percorrido. No exercício das relações de gênero, 

por meio do revezamento da realização das atividades religiosas, cada qual 

ocupa o seu espaço.  

A pastora não interfere no pastorado do seu esposo, pois 

espiritualmente é submissa a ele e na vida privada sofre modificações 

positivas por ter ingressado no mercado de trabalho, como aumento e 

fortalecimento de sua autoestima, exercício de liderança, reconhecimento e 

criação de rede de socialização com as demais fiéis do sexo feminino. 

Apesar desses progressos revelados em pesquisa, a inserção feminina 

em cargos de liderança nas denominações religiosas ainda é pequena. Uma 

lacuna da pesquisa se refere ao fato de desconhecermos o universo pastoral 

feminino em sua totalidade no município.  
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O recorte pesquisado nos revela sua existência e não a 

predominância, em contrapartida, não revela quantitativamente o todo e se as 

mulheres pastoras estão acomodadas com as conquistas obtidas e já 

institucionalizadas ou se serão personagens de um movimento que busca 

novos desafios e enfrentamentos. Será essa nova liderança feminina religiosa 

um movimento estático? O entrelaçamento de gênero e religião desafia e faz 

nascer variadas possibilidades de futuras análises acadêmicas. 

Não podemos esquecer que ainda há muito que pesquisar, conquistar 

e igualar. A esse respeito cabe concluir que se as concepções de gênero e 

religiosidade dos indivíduos estão intimamente relacionadas à sociedade na 

qual interagem e se socializam e, principalmente, se as concepções de 

gênero não são do universo biológico, mas uma construção sociocultural, 

podemos pensar na possibilidade de construções mais igualitárias e menos 

sexistas.   

Desse modo, o exercício do pastorado feminino e o campo pentecostal 

evangélico brasileiro, ao legitimar o pastorado feminino, adapta-se à 

conjuntura moderna de fragmentação e complexidade dos grupos sociais e 

sua influência pode determinar, mesmo que lentamente, alterações nas 

relações de gênero.  

Religião e mudança social são temas intimamente relacionados. É 

tempo de se refletir as relações entre os sexos e a valorização da diferença, 

dentro ou fora dos limites das igrejas. Melhorar as relações de gênero 

significa melhorar a sociedade! 
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QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA 
 
 
 

PASTORA 

 

1 Denominação religiosa: 

2 Idade: 

3 Escolaridade: 

4 Estado civil: 

5 Nº de filhos: 

6 Religião de origem: 

7 Tempo de conversão? Há alguma relação com a decisão de se tornar 

pastora?  

8 Há quanto tempo é pastora: 

9 Há quanto tempo sua igreja permite pastorado feminino?  

10  O que motivou o exercício do ministério pastoral?  

11  Existe algum tipo de preparo, regras, formação para se tornar uma 

pastora? 

12  Quais são as atribuições de uma pastora? 

13 Qual o tempo de dedicação ao ministério pastoral? 

14  Exerce ou exerceu outra profissão? 

15  Realiza com seu cônjuge alguma atividade juntos na igreja? 

16  O exercício pastoral é voluntário ou há algum tipo de remuneração 

financeira? 

17  Como a instituição, os fiéis e os pastores percebem a função de 

pastora? 
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PASTOR 
 
 

1 Denominação religiosa: 

2 Idade: 

3 Escolaridade: 

4 Estado civil: 

5 Nº de filhos: 

6 Religião de origem: 

7 Tempo de conversão: 

8 Há quanto tempo é pastor: 

9 Existe algum tipo de preparo, regras, formação para se tornar um 

pastor? 

10  Quais são as atribuições de um pastor? 

11  Qual o tempo de dedicação ao ministério pastoral? 

12  Exerce ou exerceu outra profissão? 

13  O exercício pastoral é voluntário ou há algum tipo de remuneração 

financeira? 

14  Realiza com seu cônjuge alguma atividade juntos na igreja? 

15  Como o Senhor percebe a função de pastora na sua religião? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIÉIS 
 
 

1Como o Senhor (a) percebe a função de pastora na sua religião? 
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