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AS COMPLEXAS RELAÇÕES  

ENTRE RELIGIÃO E GÊNERO

Maria José Rosado Nunes1

Valho-me de duas obras francesas para iniciar esta introdução. 
Uma delas, de 2007, propõe-se a trabalhar a questão da laicidade na 
perspectiva de gênero: Le pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-
2005.2 A segunda, mais recente, de 2010, é uma obra de vulto, não 
apenas porque tem mais de 500 páginas, mas principalmente pelo 
seu caráter iconoclasta e sua ambição teórica: coloca sob o escrutí-
nio do gênero os grandes nomes das ciências sociais. O título do 
livro é explícito: Sous les Sciences Sociales, le genre. Relectures critiques 
de Max Weber a Bruno Latour (Chabaud-Rychter, 2010).

Florence Rochefort (2007), organizadora da primeira obra faz 
em relação à laicidade a pergunta que fazemos quanto à religião: 
“Como a variável gênero opera articulada com a laicização? De for-
ma mais geral, como o gênero pode ser um fator determinante nas 
relações entre política, religiões e sociedade?” (p. 10). Para a autora, 
o “conceito de gênero permite escapar às definições que recorrem à 
natureza e à predestinação de cada sexo – divina ou biológica – para 
alcançar as relações entre os sexos, tipos de feminilidade, de mascu-
linidade e de sexualidades construídas pelas sociedades” (p. 12). Di-
ferencia-se, assim, da variável sexo e reenvia às diferentes formas que 
tomam as relações de poder segundo os contextos sócio-históricos, 

1  Socióloga, doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales; professora da PUC-
-SP, pesquisadora do CNPq.

2  A tradução de citações cujo original é francês ou inglês são de responsabilidade da autora 
desta introdução.
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econômicos, políticos e culturais em que se realizam. Em suas pa-
lavras, “trata-se também de compreender como os indivíduos com-
põem e inovam, como incorporam (estas) normas, acomodam-se a 
elas, apropriam-nas ou as transgridem” (Rochefort, 2007, p. 12).

É bem o caso das interrogações que fazemos em relação à ma-
neira como são recebidos os princípios e normas religiosas pelas e 
pelos fiéis. Se nos atemos aos discursos institucionais da hierarquia 
católica, das/os pastoras/es e rabinas/os – para ficar no campo judai-
co-cristão – estes podem parecer monolíticos, homogêneos e fecha-
dos. No entanto, pesquisas junto a seguidoras e seguidores dessas 
religiões, bem como entre seu clero, mostram uma distância consi-
derável entre o que é dito e o que é efetivamente praticado. Importa 
notar que são precisamente as formas pelas quais o gênero opera so-
bre as religiões – e estas sobre as relações de gênero – que pesquisas 
atuais a respeito do campo religioso brasileiro têm buscado iluminar 
(conforme o demonstram diversos artigos desta coletânea). 

Não é fácil, porém, romper a compreensão tradicional deste 
campo marcadamente masculino, que entende gênero como um 
tema a ser tratado, no máximo, como um capítulo à parte das in-
terrogações mais gerais sobre a realidade das religiões. Edith Franke 
(2001) propõe exatamente o inverso: em toda e qualquer realidade 
pesquisada, deve-se interrogar como o gênero a atravessa e confor-
ma. Segundo ela, 

A inclusão de uma perspectiva feminista [nos Estudos de Reli-

gião] significa não somente progresso com relação a um proce-

dimento científico mais preciso, como também o aprofunda-

mento da proposta dos estudos de religião de serem críticos da 

ideologia. (p. 46)

Joana Maria Pedro (2012), em seu artigo neste volume, indica, 
nessa mesma direção: 

Nossa ambição é que esta seja uma categoria [gênero] transver-
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sal a todos os estudos das ciências humanas. Entretanto, é neces-

sário ganhar legitimidade, é preciso aprimorar os estudos para 

não nos confinar em lugares abrigados, para não confirmarmos 

as acusações, que já nos fazem, de fragilidade e de estudos pouco 

sérios. 

Isso é especialmente necessário quando se trata de religião, um 
campo dominado pelos homens em relação à elaboração do conhe-
cimento científico, da doutrina, e às definições institucionais, em-
bora entregue à prática das mulheres. 

Mas, e aqui vem a segunda obra francesa referida de início, suas 
organizadoras alertam logo na introdução: 

Para fazer-se um lugar em suas disciplinas acadêmicas, os estu-

dos feministas e, mais amplamente, as pesquisas sobre mulheres, 

os papéis de sexo, as identidades sexuais, as relações sociais de 

sexo ou o gênero tem sempre devido posicionar-se em relação 

aos discursos científicos dominantes e romper com as Ciências 

Sociais que se poderiam chamar “normais” (ou “malestream”) e 

que pensa no masculino sem ter consciência disso; sem ter cons-

ciência e impregnando dela [dessa inconsciência] resultados ou 

teorias supostamente ‘objetivas’, uma “neutralidade” marcada 

de fato por sua cegueira às desigualdades entre os homens e as 

mulheres e, ainda mais profundamente, à dominação destas por 

aqueles. (Chabaud-Rychter, 2010, p. 9)

 Aberto assim provocativamente o volume, as autoras reconhe-
cem a constituição de um “domínio” – “ un domaine”, elas não 
falam em “campo” – dos estudos sociais de gênero. Após 40 anos, 
esse “domínio” permitiu rever, atualizar e afinar um certo número 
de conceitos “clássicos” da disciplina. A aproximação dos processos 
sociais em termos de gênero ou de relações sociais de sexo opera 
como um revelador de lacunas ou de possibilidades presentes nas 
obras analisadas, contemporâneas e clássicas. 
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Essas perspectivas de análise retiradas da literatura feminista fran-
cesa e rapidamente esboçadas aqui são bastante próximas daquelas 
que nos orientam em nossas aproximações críticas do ponto de vista 
do gênero, da realidade das religiões e das propostas de análise, espe-
cialmente aquelas produzidas por homens. A justificativa do projeto 
que está na origem deste livro indicava nessa mesma direção: para as 
ciências sociais, as religiões são realidades socialmente construídas e 
as práticas religiosas, as representações simbólicas e os discursos re-
ligiosos são reveladores de relações sociais. Assim, a pertença a uma 
classe, a uma raça ou a um sexo determina e delimita as práticas reli-
giosas, mesmo aquelas consideradas do domínio privado. Além disso, 
as crenças, práticas e representações religiosas agem sobre a realidade, 
seja reforçando as estruturas sociais, seja modificando-as. Compreen-
der as religiões como espaços complexos portadores de contradições e 
ambiguidades, de produção, reprodução e transformação de relações 
sociais em todos os domínios, aqueles do culto, dos símbolos, como 
do saber, e não somente o da organização, é uma questão teórica. 
Assim sendo, é no quadro das relações sociais de sexo – o gênero –, de 
raça e de classe que devem ser analisadas as relações das mulheres com 
as religiões e das religiões com as mulheres. 

Tal tomada de posição teórica e metodológica supõe uma abor-
dagem dinâmica das religiões e das relações das mulheres com as 
religiões. A observação empírica mostra a ambiguidade da ação re-
ligiosa. As religiões não funcionam sempre e em todas as sociedades 
como forças conservadoras que contribuem para a subordinação 
das mulheres. Em certas circunstâncias elas podem funcionar como 
forças inovadoras, como um catalisador de mudanças sociais e po-
líticas. Como fiéis, as mulheres podem se submeter ao poder disci-
plinador das religiões, mas podem, igualmente, por sua ação e seu 
pensamento, contribuir para sua mudança. Fiorenza (1998) aponta, 
em uma de suas obras recentes, a dificuldade de algumas pesquisa-
doras para lidarem com essa ambiguidade das religiões: 
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A religião desempenhou e ainda desempenha um papel impor-

tante nestas lutas emancipatórias [das mulheres], apesar de que 

muitas feministas tendem a vê-la mais como parte do problema 

do que como parte da solução. [...] Elas desconsideram o fato 

de que para milhões de mulheres/homens a religião ainda ofe-

rece uma estrutura de significado que não é apenas alienante e 

opressiva, mas também de autoafirmação e libertadora. (p. 27)

As considerações de Elisabeth Fiorenza são reiteradas por Elina 
Vuola e discutidas por Margareth Rago em seus textos nesta obra.

O presente livro resulta de dois seminários organizados pelo 
GREPO – Grupo de pesquisa Gênero, Religião e Política – em 
2011 e 2012, no contexto do desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa apoiado pelo CNPq/SPM.3 Um primeiro grupo de textos 
reúne quatro trabalhos teóricos em torno da problemática de gênero 
e religião, apontando elementos de caráter metodológico e interro-
gações políticas. 

Joana Maria Pedro, a partir do campo disciplinar da história, 
coloca uma questão ampla. Discute como têm sido formuladas e 
divulgadas em nosso país as categorias “mulher”, “mulheres” e rela-
ções de gênero. Ainda que privilegie os estudos historiográficos, suas 
proposições podem alcançar outros campos das ciências humanas, 
como propõe a autora.

Os três textos seguintes, de Elina Vuola, Margareth Rago e Juan 
Marco Vaggione, apesar de suas diferenças e dos campos discipli-
nares distintos – teologia, história e sociologia – podem ser apro-
ximados uma vez que articulam problemas que se tangenciam. As 
questões que atravessam esses artigos interrogam as construções te-
óricas em torno das relações de gênero e religião de uma perspectiva 
crítica. A primeira autora, Elina Vuola, enfrenta provocativamen-

3  Agradecemos à SPM e ao CNPq o apoio que tornou possível o desenvolvimento do projeto 
e esta publicação. Um agradecimento muito especial também a todas e todos as/os integran-
tes do GREPO por seu empenho para a realização da pesquisa. E a Rosângela Talib pelo 
apoio técnico necessário.
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te o campo das complexas relações entre teologia, religião, estudos 
de gênero e feminismo, assim como as aproximações e os conflitos 
entre a teologia feminista, a religiosidade vivida e a teologia tra-
dicional, para finalmente abordar o contexto global inter-religioso 
contemporâneo. Discute as dificuldades e possibilidades abertas por 
essas diferentes polaridades.

Margareth Rago retoma a crítica feita por Elina à indiferen-
ça feminista ao importante lugar que a religião toma na vida de 
grande número de mulheres. Comentando as proposições da auto-
ra, Margareth refere-se ao pensamento foucaultiano com sua ênfase 
nas “técnicas de si” como práticas de liberdade para perguntar-se o 
quanto as religiões, tão focadas no controle das condutas, podem 
contribuir de fato para a autonomia das mulheres.

O terceiro artigo, de Juan Marco Vaggione, entra também em 
terreno complexo: o das relações entre religião e política. As duas 
autoras anteriormente citadas abordaram a problemática relativa às 
relações religião e Estado e a questão do difícil estabelecimento de 
fronteiras entre esfera privada e esfera pública. Juan Marco, a partir 
do conceito de “temporalidade pós-secular”, discute desafios de três 
ordens, colocados para se identificar adequadamente as articulações 
entre política, religião e sexualidade nas democracias contemporâ-
neas: desafios ideológicos, normativos e analíticos. Tais desafios nos 
levam a retomar criticamente os marcos teóricos existentes para se 
pensar o lugar e o papel das religiões no espaço público como atores 
políticos inarredáveis. 

Os três textos que seguem nos instigam a pensar sobre como as 
mulheres respondem às religiões, como aderem e transgridem. Ane-
te Roese reconta uma história comovente e impressionante: a histó-
ria de mulheres que abandonaram as amarras da religião para fundar 
uma comunidade livre, democrática, de relações igualitárias entre 
mulheres e homens. A história, que é verídica e foi documentada em 
filme, começa no final do século XIX, no interior de Minas Gerais. 
Sob a liderança de uma mulher, a partir de uma situação de extre-
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ma exclusão, nasce a comunidade Noiva do Cordeiro. Em termos 
religiosos, diz Anete: “É o fim da religião do Pai e a inauguração da 
fé sem religião, o abandono da igreja cristã patriarcal e a ruptura com 
a religião oficial e as igrejas hegemônicas”. Nada mais contemporâneo 
do que essa religião desinstitucionalizada e a recriação autônoma da 
fé, como tão bem analisou Danièle Hervieu-Léger (1999).

Josefa Buendía traz uma instigante reflexão sobre as dimensões 
ética e política da transgressão. Em face do caráter androcêntrico e pa-
triarcal das instituições religiosas, mulheres de variadas tradições rea-
lizam teórica e praticamente uma desconstrução das doutrinas oficiais 
e propõem novas interpretações dos textos sagrados e da mesma fé.

Partimos daí para o que nos oferece o campo empírico dos estu-
dos da religião. Maria das Dores Campos Machado inicia seu texto 
reiterando a ausência, ainda que relativa, da perspectiva de gênero 
nas análises dos fenômenos religiosos em nosso país e oferece uma 
classificação dos poucos estudos existentes com esse olhar analítico. 
Em seguida, apresenta-nos um detalhado exame dos dados relati-
vos à pesquisa realizada com líderes evangélicos atuantes na política 
partidária. Sua conclusão aponta para a dinâmica que se dá entre 
as demandas emanadas dos movimentos sociais, especificamente os 
movimentos feminista e LGBT, e as posições e comportamentos dos 
líderes religiosos do sexo masculino.

Vamos, então, para a periferia da Bahia, conhecer, com Cecília 
Sardenberg, o caso das mulheres do bairro Plataforma, em Salvador. 
A partir de pesquisa ali realizada, a autora analisa a dupla face da 
religião para as mulheres: androcêntrica, hierárquica e excludente 
por um lado e, por outro, espaço criador de “condições propícias 
ao seu empoderamento”. A adesão de grande parte da população 
feminina do bairro a igrejas evangélicas permite que encontrem um 
apoio para o enfrentamento da violência e de problemas familiares 
de uma maneira que a Igreja Católica não consegue oferecer. Porém, 
como lembra Cecília, o evangelismo limita-se à atuação individual, 
diferentemente do que aconteceu com as Comunidades Eclesiais de 
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Base católicas, em particular nos anos 80, centradas no engajamento 
sociopolítico. Uma nota final do texto, contudo, aponta para uma 
regressão quanto às “lutas emancipatórias das mulheres, com des-
taque para a autonomia sobre o próprio corpo (...) principalmente 
entre as que se identificam como evangélicas”.

Lucila Scavone leva-nos para outro universo: o das publicações 
feministas. Sua pesquisa contempla três revistas acadêmicas brasi-
leiras: Revista de Estudos Feministas, Cadernos Pagu e Labrys, que 
se autodeclaram feministas. Conforme mostra a análise da autora, 
embora o movimento feminista tenha tratado, historicamente, de 
questões relativas às religiões, o caminho do reconhecimento de um 
problema social – as relações mulheres e religiões – à construção de 
uma problemática científica é sinuoso. Deu-se em tempos distintos 
nos diferentes países, com perspectivas teóricas diversas. Tal afirma-
ção é evidenciada pelo fato de, apenas a partir do ano 2000, as pu-
blicações estudadas terem se ocupado de religião. É nessa época que 
aparecem artigos sobre esse tema. De lá para cá, conclui Lucila, o 
debate propiciado pela inclusão da temática tem contribuído “para 
o fortalecimento da constituição de um campo específico de estudos 
de gênero e religião”. Essa afirmação final remete à questão proposta 
como objeto da pesquisa desenvolvida pelo GREPO e tratada nos 
dois últimos textos do presente livro.

O texto seguinte, de Eduardo Meinberg, nos transporta para 
uma realidade ainda pouco explorada: a da travestilidade. O autor 
apresenta estudos existentes sobre essa problemática para, em segui-
da, dialogar com um desses trabalhos. Compara dados recolhidos 
nesse estudo e análises propostas em sua própria pesquisa. A diver-
sidade de experiências e narrativas dessa população são, nas palavras 
de Eduardo, surpreendentes.

O conjunto de textos que segue recolhe apresentações e discus-
sões dos dois seminários realizados pelo GREPO. Não é o caso de 
voltar a eles, inclusive pela razão de que várias dessas apresentações 
foram objeto também das páginas anteriores.
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O texto que fecha a coletânea – Aspectos da Institucionalização 
dos Estudos de Religião e de Gênero no Brasil – apresenta resulta-
dos provisórios de pesquisa realizada pelo GREPO. Trabalha uma 
questão instigante: o processo de institucionalização dos estudos 
de gênero e dos estudos de religião no Brasil. Os dados coletados 
permitem incursionar pelas formas diversas de busca de reconhe-
cimento acadêmico nos dois campos, mostrando aproximações e 
diferenças. As informações levantadas tomaram em consideração 
três elementos básicos de sustentação institucional no âmbito aca-
dêmico: Programas de Pós-Graduação, grupos e núcleos de pesqui-
sa, periódicos relacionados na base WebQualis. As tabelas relativas a 
esses dados são apresentadas em anexo, permitindo a leitoras e leito-
res outras análises para além daquelas esboçadas no texto. Espera-se 
cumprir, assim, um dos objetivos do artigo que é apontar elementos 
empíricos sólidos para posteriores análises dos limites e possibilida-
des de interação entre os dois campos em questão.

Esperamos que a leitura deste livro ofereça a leitoras e leitores a 
oportunidade de aprofundar o olhar sobre a complexa questão das 
relações entre gênero e religião.

Referências bibliográficas

CHABAUD-RYCHTER, Danielle et al. (org.). Sous les sciences sociales, 
le genre: relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour. Paris: La 
Découverte, 2010.
FIORENZA, Elisabeth S. Sharing her word. Feminist interpretation in 
context. Boston: Beacon Press, 1998, p. 27.
FRANKE, Edith. Feminist orientation as an integral part of religious 
studies. REVER, ano 1, n. 2, 2001, p. 46.
HERVIEU-LÉGER, Daniele. Le pèlerin et le converti. La religion en 
mouvement. Paris: Flammarion, 1999.
ROCHEFORT, Florence. Le pouvoir du genre. Laïcités et religions 
1905-2005. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2007. 
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GÊNERO E FEMINISMO1

Joana Maria Pedro2 

Os estudos de gênero têm sido abordados, cada vez mais, den-
tro do campo interdisciplinar. Eu mesma, embora seja historiadora 
de formação, tenho atuado neste campo com esta categoria. O que 
vou discutir aqui parte de minha experiência como historiadora, mas 
reflete, também, o que tenho visto em outros campos disciplinares. 
Assim, embora fale do campo historiográfico, creio que minha abor-
dagem pode ser pensada para outras disciplinas. Deixo a vocês o exer-
cício de pensar o que ocorre no interior de outras áreas disciplinares.

Gostaria de começar este texto chamando a atenção para a pro-
liferação de trabalhos que se autodenominam “estudos de gênero”, 
mas que são verdadeiros “monumentos”. Ou seja: ora vitimizam as/
os personagens, ora as/os transformam em heroínas/heróis, focali-
zando seu “protagonismo”. Quero chamar a atenção para a fragi-
lidade desses estudos, muito comuns na historiografia brasileira, e 
possivelmente em outras disciplinas.

Já sabemos quanto o feminismo, o movimento de mulheres e o 
de gays e lésbicas3 têm contribuído para que as reflexões sobre gêne-

1  Este texto é resultado da pesquisa “Do feminismo ao gênero – circulação de teorias e apro-
priações no Cone Sul (1960-2008)”, financiada pelo CNPq. Parte deste tema foi publicada 
em Pedro, Joana Maria. Relações de gênero como categoria transversal na historiografia 
contemporânea. Revista Topoi, v. 12, n. 22, jan.-jun. 2011, p. 270-283.

2  Doutora em História Social, professora da Universidade Federal de Santa Catarina.

3  Estou entendendo como movimento feminista as lutas que reconhecem as mulheres como 
oprimidas. É a afirmação de que as relações entre homens e mulheres não são inscritas na 
natureza e, portanto, são passíveis de transformação. Como movimento de mulheres estou 
entendendo que se trata de movimentos cujas reivindicações não são de direitos específicos 
das mulheres. Trata-se de movimentos sociais cujos componentes são, em sua maioria, mu-
lheres (ver, a esse respeito, Hirata, 2000, p. 125-130). Por movimentos gays e lésbicos estou 
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ro sejam implementadas de forma interdisciplinar. O campo histo-
riográfico, entretanto, tem sido um dos mais resistentes. A acusação 
de ser uma “história militante” e, portanto, não “científica” conti-
nua a assombrar, mesmo quando há muito já se abandonou a cer-
teza da neutralidade. É ainda interessante refletir como, da mesma 
forma, outras categorias, tais como “classe”, “raça/etnia”, “geração” 
também são tributárias de movimentos sociais e, obviamente, liga-
das a contextos específicos; no entanto, não parecem sofrer a mesma 
“desconfiança” e desqualificação. Como disse há pouco, creio que o 
mesmo ocorre com outras disciplinas. Penso que este é um proble-
ma comum nas ciências humanas.

Estou considerando, com Reinhart Koselleck (2006),4 que as 
categorias de análise têm história e, inspirada em Roger Chartier 
(1999), que elas são apropriadas por historiadoras e historiadores e 
instrumentalizadas pelos movimentos sociais. E é dessa forma que 
pretendo mostrar como as categorias “mulher”, “mulheres” e “rela-
ções de gênero” têm sido formuladas, divulgadas e apropriadas no 
Brasil, tanto por meio dos títulos das obras de história quanto pelo 
fato de incorporarem em seu texto essas categorias.

Na França, Françoise Thébaud (2009, p. 33-42) informa que 
só recentemente a historiografia tem usado a categoria gênero. Pa-
lavra, aliás, considerada imprópria pela Comissão Geral de Ter-
minologia e de Neologia, que atua junto ao primeiro-ministro. 
A palavra genre como tradução para gender foi considerada “neo-
logismo e anglicanismo”. Ela pergunta se isso é apenas defesa da 
língua francesa.

entendendo as lutas que exigem que a sociedade reconheça indivíduos que consideram seus 
relacionamentos íntimos com pessoas do mesmo sexo como essenciais à sua identidade 
pessoal. No entanto, convém destacar que algumas lésbicas não querem ser consideradas 
como pertencentes ao movimento gay. Querem ser identificadas como mulheres que se 
relacionam sexual e afetivamente com outras mulheres e cujas atitudes são “um ato político” 
(ver Arriola, 1994, p. 388-427).

4  Neste texto, o autor se refere aos conceitos. Estamos extrapolando para a discussão, 
também, das categorias de análise.
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De acordo com a autora, a historiografia francesa foi por muito 
tempo um ofício de homens, que escreveu uma história para homens, 
apresentada como universal. Esta história assexuada esquecia a diferen-
ça dos sexos e o masculino no homem (Thébaud, 2009, p. 33-42). A 
Escola dos Annales, por exemplo, era uma “confraria masculina”, uti-
lizando muitas vezes o trabalho gratuito de mulheres labutando nas 
sombras, em geral suas esposas, as quais eram encontradas, como estu-
dantes, nos bancos das faculdades (Thébaud, 2009, p. 34-35). Poucos 
historiadores fazem referência a esse trabalho gratuito nos prólogos de 
seus livros, e não somente os franceses.5 Penso que o mesmo pode ser 
dito para sociólogos, teólogos, antropólogos, geógrafos, filósofos etc.

A esse respeito, Bonnie G Smith, no livro Gênero e história, 
mostra-nos como historiadores homens praticavam história:

[...] privadamente em casa, arregimentando mães, esposas, fi-

lhos, cunhadas, primas e outros parentes do sexo feminino para 

o trabalho de pesquisa, arquivamento, editoração e, até mesmo, 

da própria escrita. Todos os créditos iam para o autor homem. 

Este trabalho do profissional masculino, como o mais verossímil 

narrador do passado, e a concomitante omissão da contribuição 

de suas parentas e das amadoras [historiadoras, assim chama-

das], são um outro aspecto da determinação do gênero na ciên-

cia histórica. (Thébaud, 2009, p. 32)

Enfim, o profissional e o profissionalismo na história depen-
diam (e ainda dependem) de “vozes desacreditadas e de relatos des-
valorizados” (Smith, 2003, p. 32).

É interessante, ainda, destacar que poucas historiadoras contam 
com esse apoio familiar para suas pesquisas. Muitas foram solteiras, 
separadas e não tiveram qualquer ajuda; quando casadas, tiveram de 
dar conta da dupla ou, às vezes, tripla jornada de trabalho.

5  Uma exceção é o historiador E. P. Thompson, que agradece à esposa pelo trabalho que 
realizou e que lhe permitiu fazer o livro.


