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1. Introdução  

 

O presente artigo faz uma reflexão sobre as relações de poder que se 

estabelecem entre homens e mulheres nas práticas sócio-pastorais de evangelização 

na Igreja e especificamente na Arquidiocese de Curitiba, dos anos 90 a 2005. Há 

consenso sobre a necessidade de uma Igreja participativa e envolvida com os 

processos de transformação da sociedade, todavia, prevalece ainda a concepção de 

uma igreja subordinada hierarquicamente aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos.  

A Igreja Católica vive hoje uma contradição interna entre o discurso instituído e a 

prática pastoral o que nos leva a investigar as relações de poder entre homens e 

mulheres nos processos sócio-pastorais. 

Verifica-se no cenário multicolorido das pastorais que as propostas norteadoras 

são fortemente enraizadas nas tradições. Não há sintonia entre os postulados 

estabelecidos pelo Magistério da Igreja e as práticas pastorais desenvolvidas nas 

comunidades. Embora a Igreja tenha dado grandes passos após o Concílio Vaticano II 

e, vislumbrado uma maior participação dos leigos no processo de evangelização e na 

tomada de decisões, continua arraigada num modelo hierárquico e autoritário.  

É nessa estrutura de autoridade hierárquica, presa a concepções pré-

estabelecidas que se perpetuam às exclusões. Nas Igrejas brasileiras encontramos 

mulheres e homens, agricultores, trabalhadores sem terra, funcionários públicos, 

acadêmicos, empresários, especialistas, representantes de classe média e da alta 

sociedade neoliberal, informatizada e dirigida pela mídia fora do processo de 

evangelização. A estrutura hierárquica perpetua-se, além disso, na depreciação da 

mulher, na repressão generalizada dos dons carismáticos, na divisão da igreja entre 

clérigos e leigos, na substituição do anúncio profético por uma tradição cada vez mais 

petrificada e na perda da verdadeira unidade da Igreja.  
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A esse ponto se insere a necessidade de uma discussão sobre como as 

relações entre homens e mulheres são incorporadas e como se estabelecem no 

processo sócio-pastoral de evangelização na Arquidiocese de Curitiba. Embora haja 

preocupação com a participação efetiva da mulher na vida da Igreja, prevalece no 

imaginário do povo a figura da mulher in (subordinada) ao poder constituído.  

As mulheres de fato, estão em evidência, sobretudo em certas práticas 

pastorais. Leigas, religiosas, membros de institutos seculares, representam talvez, 

hoje, o setor mais vital na vida eclesial. Elas são a maioria nas comunidades e nos 

serviços, mas continuam subordinadas ao poder masculino e não ocupam os mesmos 

espaços sociais e tampouco participam das mesmas instituições sociais como os 

homens.  

Trata-se, portanto, de pesquisar as diversas formas de reivindicação do poder a 

elas confiscado, de recuperar por meio de uma abordagem hermenêutica a palavra não 

dita pelas mulheres, sua presença na história e no mundo social, e ao mesmo tempo 

de uma reconceituação do feminino e do masculino, para que as mulheres possam, 

como os homens, tornar-se sujeitos da cultura humana e não apenas objetos. 

É evidente na instituição eclesial o fato de que o homem detém, ainda, com 

exclusividade, o poder de elaborar o discurso oficial da instituição e que por meio desse 

se estabelecem padrões tipificadores de como considerar o  “feminino”  e o  

“masculino” no âmbito das pastorais. Tais padrões por sua vez acabam por funcionar 

como mecanismos de controle do masculino sobre o feminino. 

Uma análise atenta da história de evangelização do Paraná nos mostra como 

tais padrões são reforçados e legitimados na constituição de serviços educacionais, na 

assistência religiosa aos fiéis, na catequese, na evangelização, na introdução de novos 

cultos, na importação de devoções e rituais, na vinda de novas congregações 

religiosas, especialmente as européias, na participação de movimentos políticos e 

sociais (Chiquim; Marchi, 2005, p. 228).  

Há no campo da reflexão teológica um esforço de maior aproximação entre clero 

e leigos na perspectiva maior de povo de Deus, da evangelização, da vocação 

batismal. Nos movimentos sociais, populares, religiosos há uma crescente descoberta 

da pluralidade das subjetividades transformadoras ou mais concretamente um 

despontar das subjetividades, sob as formas mais diversas. O próprio termo “pastoral” 

ampliou sua semântica e começou a significar várias realidades e a definir melhor as 

práticas pastorais desenvolvidas no seio do povo de Deus.  
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A análise de algumas categorias tais como: gênero, poder, campos teórico-

metodológicos e simbólicos, pastorais nos ajudará na produção de novos olhares sobre 

a realidade social e pastoral, na identificação de diferentes identidades, assim como, na 

compreensão do lugar e do sentido das pastorais, em especial, da atuação feminina 

nos mais diferentes contextos e esferas sociais.  

 

 

2. As relações de poder no processo de evangelização: a superação da dicotomia 

entre feminino e masculino 

 

No Brasil, as instituições religiosas, especialmente a Igreja Católica no seu 

percurso histórico caracterizou-se pela predominância das ideologias dominantes, 

impondo condições diferentes a homens e mulheres quanto às posições a serem 

ocupadas no contexto social e religioso.   

Em vários documentos oficiais da Igreja, desde as Sagradas Escrituras até as 

Encíclicas Papais mais recentes, a mulher é representada como santa ou demoníaca, 

mãe ou pecadora. Associa-se, ao mesmo tempo, à figura feminina ora com a imagem 

de Maria, mãe de Jesus, ora com Eva, que tentou Adão (ECKER, 2002. p. 25-26). A 

mulher, no mito da Gênesis é representada como um não-sujeito, submissa ao 

universo masculino.  

Simone de Beauvoir (1985, p. 191) escreve:  

 

Eva não foi criada ao mesmo tempo que o homem; não foi fabricada com uma substância 
diferente, nem com o mesmo barro que serviu para moldar Adão: ela foi retirada do flanco do 
primeiro macho. Seu nascimento não foi autônomo; Deus não resolveu espontaneamente criá-la 
com fim em si e para ser por ela adorado em paga: destinou-a ao homem. Foi para salvar Adão 
da solidão que Ele lha deu, ela tem no esposo sua origem e seu fim; ela á seu complemento no 
modo inessencial. E assim ela surge como uma presa privilegiada. É a natureza elevada à 
transparência da consciência, uma consciência naturalmente submissa. 

 

O modelo de interpretação e de representação de uma imagem masculina de 

Deus forjada desde a cultura judaico-cristã, reforça e legitimiza o discurso da 

subordinação feminina à autoridade masculina. Acentuaram-se também, no campo da 

ciência e da filosofia, “teorias” e discursos sobre a dualidade masculino/feminino, com 

valoração positiva para homens e negativa para mulheres.  

As atuais imagens do feminino, embora que redimensionadas, ainda guardam 

representações culturais ancoradas nos discursos tradicionais e muitas práticas sociais 
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são desenvolvidas a partir da distinção entre as esferas sociais de atuação entre 

mulheres e homens. Mesmo que encontramos, em vários contextos, mudanças nestes 

valores, muitas práticas sociais, estão sendo desenvolvidas, especialmente na Igreja 

da América Latina, com base numa estrutura domesticadora das relações de gênero, 

em particular no que diz respeito à sexualidade feminina, trabalho, paternidade e 

maternidade, dentre outros. A partir do momento em que consideramos o feminino 

como portador do dom da vida, do cuidado, do serviço e de uma maior sensibilidade 

com as coisas humanas e divinas, é necessária também a superação da dicotomia 

entre feminino e masculino, 

As diferentes formas de manifestação do feminino na Igreja e na sociedade leva 

a refletir sobre a importância da inter-relação entre homens e mulheres e de uma 

dimensão relacional em que se respeite a “diversidade na igualdade”. A participação da 

mulher nos diversos segmentos da sociedade nos leva a rever as imagens do feminino 

presente nos discursos interclesiais que guardam a essencialização e a naturalização 

de papéis sociais definidos pela diferença sexual entre mulheres e homens.  

Neste estudo busca-se o respaldo de autores que, ao longo da história, 

“enxergaram” o sujeito em perspectivas diferentes tanto em termos epistemológicos 

quanto na compreensão do sujeito em sua relação com o outro. 

O ser humano se realiza na integração harmônica de uma estrutura que tem 

como elementos o corpo, a alma e o espírito. A pessoa unificada é uma pessoa que 

está em uma livre posição não só ao seu corpo, como também frente a sua alma 

(Stein, 1999). 

Para compreender o homem como sujeito originário é necessário levar em conta 

a complexa realidade que o constitui. O homem aspira à plenitude, está aberto a tudo o 

que é grande, nobre, para transformar-se progressivamente. O processo de 

individuação não exclui a pessoa do contato com o mundo, mas vincula o mundo à 

pessoa. Essa individuação significa precisamente a melhor e mais completa realização 

de toda a pessoa e envolve a integração progressiva do Selfbest (Si-mesmo). Esse 

processo também realiza na pessoa a sua auto-diferenciação, ou seja, aquilo que a faz 

diferenciar-se a si mesma, como ser humano completo, dos demais seres humanos.  

A análise das relações de gênero parte da premissa de que a divisão de trabalho 

e as relações entre homens e mulheres não são construídas em função de suas 

características biológicas, mas sim são um produto social que legitima as relações de 

poder. Adota-se a categoria de gênero não para indicar uma distinção sexual entre 
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feminino e masculino, mas para verificar como essas relações são constituídas,  

experimentadas e pensadas nos espaços sociais e nos quadros da Igreja.  (Flax, 1992: 

218). 

HEILBORN, (1992, p. 41) afirma que:   

 

 (...) se a distinção de gênero é universal, as categorias de gênero são sempre culturalmente 
determinadas. A categoria de gênero não deve ser acionada como um substituto de referência 
para mulher ou homem. Seu uso designa, ou deveria fazê-lo, a dimensão inerente de uma 
escolha cultural  e de conteúdo relacional.   
 

Tereza Cavalcanti, no livro intitulado “Cultura da Mulher” argumenta sobre o 

modo específico da mulher em lidar com a natureza, as pessoas e a sociedade. Além 

disso, faz uma reflexão de que o mundo é interpretado e vivido a partir de valores 

masculinos, e que os valores femininos ficam invisíveis e desprezados. Daí a ênfase do 

texto sobre a importância das mulheres “explicitarem e defenderem o feminino em 

nossa sociedade.” (CAVALCANTI, 1992. p. 62) 

A forma de manifestação das mulheres na Igreja e na sociedade é muito mais do 

que uma questão cultural, está em jogo a ‘dimensão feminina’ da cultura, aquela que 

aponta justamente para os valores como o cuidado da vida, a sensibilidade, o 

acolhimento, a ternura, a graça e outros tantos. (BOFF, 1992. p. 100) 

A abordagem sobre as relações de poder estabelecidas na Igreja encontra em 

Habermas seus fundamentos teóricos. A reflexão sobre o agir comunicativo permite 

compreender como se ramifica o discurso, isto é as idéias, opiniões e informações 

entre os sujeitos históricos.  

Interessa neste estudo as duas abordagens teóricas possíveis à sociedade: o 

sistema e o mundo da vida. Sistema refere-se à denominada 'reprodução material', 

regida pela lógica instrumental (adequação de meios a fins). Mundo da vida refere-se à 

'reprodução simbólica', ou seja, da rede de significados que compõem determinada 

visão de mundo, atenham eles aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos conteúdos 

subjetivos.  

Tais abordagens nos possibilitam o diagnóstico sobre o processo da colonização 

do mundo da vida pelo sistema - a crescente instrumentalização desencadeada pela 

modernidade. Os estudos de Habermas orientam na compreensão do discurso e da 

prática éticas. Sua maior relevância está, indubitavelmente, em pretender o fim da 

arbitrariedade e da coerção nas questões que circundam toda a comunidade, propondo 

uma maneira de haver uma participação mais ativa e igualitária de todos os cidadão.  
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  O estudo do Manual de Pastoral de K. Ranher contribuirá para uma 

fundamentação eclesiológica, os sujeitos da auto-realização da Igreja e os aspectos 

sociológicos da auto-realização da Igreja.  

 Encontraremos em Floristan (1993) importantes contribuições para a 

compreensão das estruturas básicas da Igreja Católica. “A descrição da prática de 

Jesus e da Igreja Primitiva serve para descobrir ‘critérios pastorais’ para  atual ação da 

Igreja”. Nos interessa este autor pelo seu método: pesquisa cada tema sob um ângulo 

bíblico, histórico, sistemático e à luz da realidade social.  

O autor defende a idéia de que Jesus fundou a Igreja, mas não deixou um 

modelo perfeitamente delineado de organização comunitária. “Jesus deu a seus 

discípulos princípios básicos de uma prática alternativa, critica em relação ao sistema, 

que é a prática do Reino de Deus e base de uma vida comum na Igreja”. (Schneider-

Harpprecht, 2005. p. 54-55).  

Olhando para a situação atual da Igreja detectamos que essa enfrenta a 

situação alguns impasses e recuos. A igreja das últimas décadas é sensível a temas de 

justiça social e de paz, mas conservadora em doutrina e disciplina interna.  

O filósofo italiano Pietro Prini, num livro provocador, falou de um cisma oculto ou 

subterrâneo (scisma sommerso), a partir de uma quebra de comunicação entre Igreja e 

sociedade. Assinala:  

 

o aggiornamento da Igreja no mundo contemporâneo, iniciado no concílio e continuado por uma 
geração de teólogos excepcionalmente preparada e aberta, foi estancado nos últimos anos, logo 
quando era necessário ter a coragem de confrontar a Fé com os resultados doutrinários e 
metodológicos das ciências antropológicas de hoje. 
 

Esta crise se deu em relação a vários processos de transformação, dos novos 

movimentos sociais, da ecologia, da subjetividade, da bioética, do gênero e da 

sexualidade. A igreja, até hoje, tem uma certa dificuldade para debater, com liberdade 

e ousadia, os novos problemas da subjetividade e da sexualidade, Muita coisa ficou 

reprimida, oculta e empurrada para a semiclandestinidade dos comportamentos 

individuais.  

Há um certo mal-estar em alguns setores da instituição. De certa maneira a 

Igreja tem grande dificuldade em enfrentar temas como o celibato sacerdotal 

obrigatório, as questões de gênero e de poder. Todavia, Novos sujeitos históricos 

deverão ser levados em conta. Entre eles, na sociedade do século XXI, as mulheres 

são as mais contestadoras e desafiantes. Os movimentos femininos e feministas são 
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os subversivos por excelência, já que põem o dedo na mais antiga das dominações, a 

patriarcal.  

 

3. Considerações finais 

 

 Por mais que o tempo tenha passado e a sociedade evoluído nós mulheres 

ainda lutamos pelos mesmos direitos dos homens. As contradições são cotidianas na 

ação autoritária e no discurso clerical nos quadros da Igreja: de um lado, a presença da 

mulher é ato incontestável de vigor humano no processo de evangelização, seja nos 

atributos ligados à maternidade, seja na perseverança e ardor religioso das suas 

experiências humanas. De outro, a condição feminina de participação efetiva na 

organização do trabalho pastoral e na coordenação político-religiosa da estrutura 

administrativa da Igreja, sempre foi relegada a noção de “estar a serviço”, ou na 

expressão de “irmã”, “serva” ou “coadjuvante” no processo de evangelização.  

No entanto, a prática autoritária do poder religioso utiliza-se de mecanismos de 

cooptação feminina para a internalização da noção de obediência e disciplina ao poder 

constituído. Dito de outra forma, a igreja apresenta-se, ainda como uma instituição 

fortemente hierarquizada, onde a noção de autoridade tem um papel destacado. Não 

se situando fora do mundo, mas no mundo, solidária com as angústias e esperanças 

de todos os homens, a presença da mulher, durante tantos anos silenciosa e quase 

“invisível”, vem se fazendo sentir de maneira crescente e positiva, ocupando espaço, 

assumindo cargos de liderança e tomando a palavra. 

A experiência cotidiana nos vários seguimentos da sociedade demonstra que a 

mulher pode elevar e contribuir para salvar nossa sociedade da violência, vontade de 

poder, aridez espiritual, desprezo pela vida.  A cada dia a mulher conquista espaço, 

autonomia e independência e vem se tornando um ser mais do que necessário para o 

mundo.   A mulher é sujeito originário de ação efetiva sendo capaz de transformação 

da realidade social, juntamente com outros atores sociais, num processo de superação 

das formas religiosas tradicionais de dominação. 
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