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CIDADANIA RELIGIOSA: UMA EXPERIÊNCIA DE RELIGIOSAS NO 

NORDESTE BRASILEIRO 
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RESUMO: Cidadania religiosa: uma experiência de religiosas no Nordeste brasileiro é um estudo de 

cidadania envolvendo a vida de mulheres religiosas no Brasil. O tema perpassa a questão de gênero, 

reveladora das diferenças entre as relações homem e mulher na Igreja Católica, onde o poder de decisão é 

quase sempre machista. Conhecemos o interior das experiências cidadãs nas congregações religiosas, com 

todas as suas contradições e ousadias. Mais tarde, assistimos a saída das religiosas deixando a clausura e 

chegando às ruas. Este fato permitiu-nos ver a ascensão das mulheres religiosas ao cargo de pároco, até 

então reservado para homens religiosos. Isso acontece em Nísia Floresta, RN, durante o período de 25 

anos, com as Irmãs de Jesus Crucificado. 

PALAVRAS - CHAVE: Religião, Cidadania, Religiosas. 

 

Falar em cidadania é muito difícil, é um conceito muito amplo e envolve os mais 

diversos aspectos da vida em sociedade. Dizer que é o exercício dos direitos e deveres 

muito simplista, restringe demais, algo muito amplo.Deveríamos discutir primeiro quais 

são estes direitos e deveres. Onde e em quais momentos eles se aplicam? Discutir sobre 

cidadania dentro da Igreja, então, torna-se uma coisa muito mais difícil. Teremos que 

falar das relações homens e mulheres, enquanto pessoas com aspirações, sonhos e 

sentimentos individuais. E onde ficam os direitos e deveres de homens e mulheres 

dentro desta Igreja que nega a história de um destes indivíduos? Que lhes proíbe o 

direito de exercer plenamente sua cidadania. O que para alguns é apenas um sonho,  

para outros é um serviço, poder ascender hierarquicamente dentro da instituição ao qual 

ele pertence seria o verdadeiro exercício da cidadania. 

Para falarmos em cidadania religiosa será necessário nos reportarmos a alguns 

aspectos históricos culturais da mulher na sociedade. Mary Del Priori nos diz  que a 

história das mulheres é relacional.  Inclui todas as relações não somente as relações 

homens e mulheres, mas também as relações com a natureza, e com o grupo social a que 
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pertence. A soma destas relações, será determinante para o desenvolvimentos dos seus 

processos pessoais interiores de busca de  formação e realização enquanto ser humano. 

A história das mulheres é relacionar e inclui tudo que envolve o ser 
humano, suas aspirações e realizações, seus parceiros e 
contemporâneos, suas construções e derrotas. Nessa perspectiva, a 
história das mulheres é fundamental para se compreender a historia 
geral:a do Brasil, ou mesmo aquela do Ocidente cristão. ( PRIORE 
1997, p. 08)  

Será necessário conhecermos todos os lados dessa construção histórica. 

Conhecer significa desvendar os mais variados aspectos que envolvem essa historia e 

essas relações sociais, procurando compreender e superar todos os conflitos, dando um 

salto significativo na construção da cidadania das mulheres. 

Cultural e socialmente a condição da mulher sempre foi de submissão nos seus 

mais variados aspectos. Também de desafios e luta por superação, nem sempre 

vitoriosa, mas nunca de acomodação. 

Se considerarmos a cultura como principio organizador das 
sociedades humanas, observaremos que ela terá de ser definida como 
principio que determina a relação do ser humano consigo mesmo; 
com os outros seres humanos; com os seres do outro sexo; com o 
meio ambiente em que o grupo vive e, finalmente, com a 
transcendência. ( MURARO 1991, P. 115) 

As relações homens e mulheres sempre foram definidas dentro de determinantes 

de poder patriarcal, embora nem sempre tenha sido assim. Pouco se fala sobre as  

sociedades matriarcais ou matricêntricas, onde o poder era exercido pela mulher. Nas 

sociedades patriarcais as relações de poder entre os sexos era determinada pelo homem 

em todos os aspectos da vida em sociedade. Desde a divisão do trabalho, ao homem era 

atribuído o sustento e a mulher o cuidar da casa e dos filhos; o espaço público e como 

conseqüência o espaço religioso é sempre reservado por excelência aos homens. 

Em algumas culturas primitivas o “status” da mulher era igual ao do homem em 

poder e dignidade. Pois o princípio que determinava as relações era o de 

compartilhamento e responsabilidade dentro da comunidade. Não havia centralização. O 

poder era exercido em forma de rodízio de liderança e sem hierarquização. O papel das 

mulheres era privilegiado porque eram geradoras de vida. Outra característica era a 

ausência da força física. Em oposição a isso, nas culturas onde predominou o uso da 
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força física entre outros aspectos, a mulher passou a ser subjugada pelo homem pois não 

detinha a mesma força física do homem. 

Quando se inicia a civilização agrária, o principio feminino é 
subjugado pelo masculino. Agora não é a lei dos dois sexos, mas a lei 
do mais forte que impera:cada um queria mais terra, pois a comida 
era primeiro para o dono da terra, a sua família e seus escravos e seus 
soldados. Até ser escravo era um privilegio. ( MURARO 1991, p. 
118) 

Quando o homem descobre sua função reprodutiva passa também a controlar a 

sexualidade feminina e a cultura dominante passa a ser patriarcal com todos os seus 

atributos de crueldade, guerras e dominação. A função da mulher é reduzida à 

procriação, obedecendo ao pai e, em seguida, ao marido. Deixa de ser privilegiada e 

passa a ser um objeto. O contexto das relações sociais toma outra configuração. O poder 

que antes estava a serviço, passa agora a ser centralizado, dominante, manipulador e 

unilateral.  

No aspecto religioso, as relações foram sempre um reflexo das relações 

construídas socialmente, com alguns matizes, e exceções. Por exemplo: a sociedade 

avançou com relação aos espaços conquistados pelas mulheres. E a Igreja,  

especialmente a católica estacionou no que se refere a participação das mulheres na 

hierarquia. Conhecemos a participação das mulheres no movimento de Jesus e 

posteriormente na construção da Igreja cristã. Essa participação foi negada e distorcida. 

Nos escritos aparecem sempre como colaboradoras, figurantes, espectadoras ou objetos 

de curas. Quase nunca como protagonistas. Em alguns relatos, como os que 

encontramos nas cartas paulinas, é muito provável que as mulheres tivessem tido um 

papel ativo e participante na  construção da Igreja primitiva.  

As cartas paulinas mencionam as mulheres como colaboradoras de 
Paulo, mas essas mulheres, não eram as “auxiliares” de Paulo ou suas 
“assistentes”. Somente cinco cooperadores de Paulo,dos quais todos 
são varões (Erasto, Marcos, Timóteo, Tito e Títico), “acham-se em 
explícita subordinação a Paulo servindo-o ou estando sujeitos às suas 
instruções”. As cartas genuínas paulinas aplicam o título missionários 
e caracterizações a cooperador (Prisca), irmão/irmão (Ápia), 
diákonos (Febe), e apóstolo (Júnia) também as mulheres. 
(FIORENZA 1992, p. 202) 
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Paulo ainda procura demonstrar que as mulheres trabalharam lado a lado com 

ele, em pés de igualdade. Com direitos e responsabilidades iguais aos homens, o que 

não era comum naquela sociedade.  Sendo elas protagonista na historia da igreja.  

Paulo afirma que as mulhers trabalharam com ele em pé de igualdade 
Fl.4,2-3 afirma explicitamente que Evódia e Síntique “combateram” 
lado a lado com ele. Como numa corrida atlética, essas mulheres 
competiram lado a lado com Paulo, Clemente e o resto dos co-
missionários de Paulo na causa do evangelho. ( FIORENZA 1992, p. 
202) 

Nos Atos dos Apóstolos, as mulheres não são citadas ou lhes é feita qualquer 

referência quanto ao papel ou missão na Igreja primitiva. Em Lucas, aparecem apenas 

como apoiadoras e colaboradoras.Ainda em Lucas um conflito é gerado pela divisão do 

trabalho pastoral. A divisão do ministério da Palavra e do ministério da mesa. Por 

ministério da Palavra, entendemos como instrução, evangelização, pregação, destinado 

aos homens. Enquanto que o Ministério da mesa que a principio, não seria entendido 

como servir a refeição, mas sim a aquisição, preparação e distribuição do alimento, seria 

destinado à mulher. O que nos remete hoje ao trabalho doméstico destinado geralmente 

às mulheres, bem como na Igreja as mulheres, limpam, enfeitam, organizam, ou ainda 

coordenam alguns grupos, sempre sob a orientação do padre.  

A divisão de uma única diaconia em duas, ou seja, o serviço á mesa e 
o serviço da Palavra, reflete provavelmente uma prática posterior do 
movimento missionário cristão, ao passo que a subordinação de um 
ao outro, e a descrição destes serviços a certos grupos expressam a 
situação própria de Lucas. Esta situação é semelhante á situação das 
pastorais, que distinguem entre os ministros que “trabalham no 
ministério da palavra e na instrução”(1Tm 5,17) e os que “servem” 
(1Tm 3,8ss). 

 
O amplo campo da cidadania foi uma experiência comprovada na Igreja 

sobretudo a partir do século XIX por congregações religiosas. Muitas fundações 

nasceram para alguma ação social. 

Fomos recentemente agraciados com um texto digno da maturidade de Dom 

Clemente Isnard, Bispo emérito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A confissão 

pública o levou a admitir seu pensamento machista quando na CNBB substituiu a Irmã 

Ione Buyst, religiosa belga, por alguns padres na assessoria da Comissão de Liturgia da 

Conferência dos Bispos.  
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Em minha longa vida conheci padres incapazes de ser párocos e 
conheci também religiosas e leigas consagradas com capacidade de 
dirigir comunidades (ISNARD, 2008, p. 31).  
 

Continua Isnard sua confissão, falando de sacerdócio feminino. Comenta 

positivamente o sacerdócio feminino em duas Igrejas sérias, a Anglicana e a Luterana, 

com bons resultados, que certamente convidam a uma boa reflexão. 

Dom Clemente Isnard se põe favoravelmente à instituição da ordenação de 

mulheres, apesar de não se sentir muito seguro. Na fundamentação bíblica chama a 

atenção para a passagem paulina “Quem foi batizado em Cristo, revestiu-se de Cristo. 

Não é Judeu nem Grego; não é servo nem livre; não é macho nem fêmea. Todos vós 

sois um em Cristo” (gal. 3,27s). Foram necessários dois mil anos para que as mulheres 

pudesse ter chegado ao presbiterato e episcopado nas Igrejas irmãs, anglicana e luterana. 

O presente texto traz a realidade das religiosas que, de repente, ganharam 

notoriedade ao se tornarem vigárias paroquiais. Nísia Floresta1, na Arquidiocese de 

Natal tornou-se importante pastoralmente, a ponto de receber visitas de toda a parte. 

Conforme relato da revista Visão lemos: 
Tudo começou na noite de 03 de outubro do ano passado, quando o 
povo se reuniu na Praça da Matriz de Nísia Floresta, sob o luar, para 
ouvir Madre Irani Bastos e suas companheiras, que, no violão, 
fizeram sua primeira serenata (1969, p. 42). 
 

A idéia tinha nascido de Dom Eugênio Sales, então Administrador Apostólico de 

Natal. O próprio Papa Paulo VI tomou conhecimento da experiência. 

O espírito machista dominava claramente o local. Os grupos políticos, poderosos 

e ambiciosos, se tornarão em breve reféns da animação pastoral e popular que as irmãs 

exercerão. Apesar de sua liderança, as religiosas de Nísia Floresta nada querem com a 

política, apesar de não se omitirem na educação política de seus paroquianos. 

O modo de viver e se manter aparece como testemunho da providência divina. 

Vivem pobremente. O espírito da congregação falava em consagração a Deus, sem 

separação do mundo. Seu único objetivo é o apostolado. 

Uma das religiosas da equipe de Nísia Floresta era Marlene Pessoa de Lins, com 

27 anos. Era a madre da comunidade. Antes tinha sido Marlene militante da Ação 

Católica nos morros suburbanos de Recife. Estudou na Universidade Católica de 
                                            
1 Nísia Floresta compreende 312 quilômetros, com uma população de 10.300 habitantes. Tornou-se 
famosa por ter sido a primeira paróquia no mundo a ter religiosas em sua direção. Dista 60 km de Natal 
(Visão, 1969, p. 42).   
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Pernambuco. Digno de nota é a sua afirmação de que seu ideal de jovem era ser padre. 

Somente depois é que entrou no Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, como a 

escolha melhor que fez em sua vida. 

Natal no Nordeste se destacava, então, com o movimento de Natal. O 

movimento do Mundo Melhor, de Padre Lombardi, teve uma real influência. A 

Arquidiocese de Natal se tornara em seguida a sede do Regional Nordeste. Natal 

oferecia condições ideais para essa experiência diferente de Igreja. Havia sido 

construído um tempo de coesão, mobilização e apoio. Muitos se sentiram atraídos por 

Natal, a exemplo de Pe. Marins e Frei Beto. Ao Papa Paulo VI foi pedido a licença 

durante o Concílio Vaticano II, para as Irmãs dessem a comunhão eucarística em suas 

celebrações. Sobre as Irmãs de Nísia Floresta, Dom Helder em uma de suas 

correspondências enviadas de Roma ao Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro, assim 

se exprimia: 

Em circular de número 31, datada de 1º de Novembro de 1963, Dom Helder 

escrevia à Família do São Joaquim. 

Tratava-se de uma posição pioneira de Dom Eugênio, diz Helder Câmara, 

quanto à promoção apostólica das Religiosas. O texto considerava grande a explosão 

demográfica do Brasil, que além do diaconato permanente, seria bom contar com a 

legião de Religiosas existente na América Latina, com formação intelectual, espiritual e 

apostólica, muito acima dos simples fiéis; cercadas de muito respeito e estima. Diz Dom 

Helder, que se tem aqui a chave para um provimento de inúmeras Paróquias e Capelas, 

sem párocos na América Latina. 

O texto da Circular de Dom Helder, em seguida, já narra a experiência realizada 

pelas Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, cuidadosamente escolhidas e preparadas, 

que se instalaram na paróquia de Nísia Floresta, sob a responsabilidade direta do 

Ordinário. A petição visava à autorização para que elas distribuíssem a comunhão 

eucarística. Lembra Dom Helder que Dom Barreto havia formulado esse mesmo pedido 

há anos e foi mal visto e ridicularizado. 

A carta de Madre Irani (11-10-1963) é um documento da Igreja primitiva. 

O povo prefere a “Missa das Freiras” revela a novidade sentida pela 

Comunidade. A comunidade religiosa é mantida inteiramente pelo povo, “até as flores 

para o altar”... 
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Conta Dom Helder: “ A localidade ganha vida nova. Há uma parte de diversão 

para o povo. A Irmã é exímia no violão e o povo se delicia com ela”. 

No campo de cidadania: “Suscitam ao máximo os valores locais tanto para o 

cooperativismo como para o Clube recreativo...”. 

Em face da experiência de Nísia Floresta, Dom Helder confidenciava 

profeticamente: 
Quem sabe, um dos capítulos do futuro Echange poderia revelar Nísia 
Floresta e semear a idéia das diaconisas! ... Eu por mim, iria mais 
longe ainda: não descubro nenhuma impossibilidade metafísica ou de 
ordem sobrenatural que impeça à mulher o acesso ao sacerdócio... O 
dia de hoje - todos Santos em pleno Concílio – convida a audácias... 
(CÂMARA, 2004, P. 291)    

     

As religiosas de Jesus Crucificado nasceram em Campinas, São Paulo, no ano de 

1929, por autoridade de Dom Francisco Carlos Barreto. Não usavam os costumeiros 

hábitos religiosos, como motivação de estarem próximas ao povo. Foram as primeiras a 

estudarem em Universidades. Em Maceió algumas delas fundaram a Escola de Serviço 

Social Padre Anchieta, a convite de Dom Adelmo Machado. Sobre elas, ainda vivas 

algumas, relataremos sua consciência de cidadania em Maceió, especialmente, porque 

em tempos de Ditadura Militar. 

A experiência de cidadania da Igreja de Natal atingiu o movimento ruralista, 

com a criação de Sindicatos Rurais. O SAR (Serviço de Animação Rural), e em 1958, 

criou as Emissoras de Educação Rural. A educação política estava começando  com 

profundidade. A experiência de Nísia Floresta quebrava  o tom machista de uma Igreja, 

feita quase só de homens. Mais tarde, as Irmãs de Nísia Floresta participarão das 

reuniões do Clero de Natal, tomando assento no Conselho Presbiteral da Arquidiocese. 

Irmã Neuza assim se exprime: “Isso criou em nós na equipe uma certa 

consciência de valorização da mulher”. Quando Dom Eugênio foi transferido para o Rio 

de Janeiro fez de uma religiosa vigária episcopal2. Em tempos da Ditadura Militar, 

acompanharam as irmãs as demissões e prisões de gente dos sindicatos, enquanto se 

perguntavam o que poderia acontecer com elas. A religiosidade popular, com aquilo que 

o povo mais amava, serviu-lhes de motivação para as procissões como a do Senhor 

Morto, as festas dos santos padroeiros do povo, etc. Aproveitavam assim a oportunidade 

de mudarem as lideranças políticas da coordenação da Festa da Padroeira. 
                                            
2 A idéia de Vigária episcopal não foi depois acolhida pelo Vaticano.  
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As visitas que faziam marcaram, sobretudo, as casas do povo da cidade e 

tornaram - nas não só conhecidas, mas prontas para o serviço de cidadania. A Marcha 

da Fraternidade despertará no povo o senso de solidariedade. Eram os inícios da futura e 

bem sucedida Campanha da Fraternidade da Igreja no Brasil. 

Foi também na Igreja de Natal que nasceu o MEB(Movimento de Educação de 

Base) em 1962, através de um convênio da CNBB com o Ministério da Educação. 

As décadas de 1960 e 1970 foram muito significativas para a vida religiosa 

feminina, a exemplo do que acontecia na própria Igreja Católica. Inicialmente, a crise da 

vida religiosa sofria a busca de uma série de modificações nas estruturas internas da 

vida conventual e na sua ação social. 

Somente depois a “renovação” da vida religiosa passaria pela idéia de uma 

“opção pelas pobres” e pelo deslocamento das religiosas para bairros mais pobres ou 

para regiões mais isoladas. 

A década de 70 foi importante para a Igreja Católica do Brasil por conta dos 

rumos políticos do Brasil. O movimento armado de 1964, a princípio, recolheu o apoio 

da hierarquia da Igreja, o que se modificaria mais tarde, devido aos desmandos e 

desrespeitos aos direitos humanos do cidadão brasileiro. Nesse contexto histórico 

entrava no Brasil a reflexão da Teologia da Libertação, dando novo rumo à ação 

pastoral da Igreja no Brasil e na América Latina. O resultado deste movimento surgiu de 

forma popular nas Comunidades Eclesiais de Base. Desenvolveram-se as Cebs nas 

paróquias tradicionais, cresceram na década 70 e 80, nas áreas rurais e nas periferias das 

grandes cidades. Muitas religiosas, motivadas por esse novo ideário católico, foram 

então viver junto às camadas mais pobres da população, atuando junto às Comunidades 

Eclesiais de Base. Até hoje não se tem notícias estatísticas sobre o real número de 

mulheres e religiosas nas Cebs. Esse fato ainda não é devidamente considerado. Talvez 

justifique o fato de terem sido religiosas de pouca formação que ajudasse no seu 

discernimento político. Dedicaram-se normalmente à catequese, à liturgia, aos 

movimentos fortes no ano litúrgico, etc. Nascia aqui a experiência da inserção das 

religiosas na vida do povo. Eram sustentadas ou pelas congregações ou de algum 

trabalho remunerado na comunidade. Quando o trabalho era remunerado pela pastoral, 

este nunca é o equivalente ao que recebem os homens, os padres e religiosos. Podem os 
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chamar talvez de uma ideologia do “serviço”, o que levou muitos grupos de religiosas 

para a inserção. 

As mulheres são excluídas das funções de governo. O poder está nas mãos deles, 

que tudo decidem. 
A situação diferenciada de religiosas e religiosos é aliás, um bom 
referencial de observação da forma como se dão as relações sociais 
entre os sexos no espaço institucional da Igreja Católica ( ROSADO, 
1997, p. 506) 

 

As transformações ocorridas no decorrer dos séculos XX marcaram a história da 

vida religiosa feminina no Brasil. A prática junto aos pobres é o que interessa de fato, é 

o elemento legitimador de seu envolvimento como religiosas. 
Para o grupo de religiosas “inseridas nos meios populares” termo 
adotado internamente para referi-las, os interesses institucionais, da 
Igreja e das congregações, devem estar subordinados ao objetivo 
maior da “libertação dos pobres”. (ROSADO, 1997, p. 506) 
 

As conseqüências, diz Rosado, para as religiosas desse tipo de compreensão do 

projeto religioso não foram ainda estudadas. Percebe-se, porém, uma nova retirada das 

religiosas do novo campo de missão do sugerido com o Vaticano II. A igreja vai tentar 

cessar essas experiências de inserção, justamente pela perda de muitas vocações e por 

outras causas. A falta de apoio eclesial também foi uma das causas do recuo. As 

Religiosas retornaram aos seus conventos. Rosado pergunta-nos: 
Ainda se conhece de fato, muito pouco da vida das religiosas no 
Brasil. Quem são elas? Onde vivem? Como vivem? De que alegrias e 
dores, sonhos e frustrações são tecidos o seu cotidiano? (1997, p. 
507). 
 

A segunda metade do século XX trouxe a modernidade e com ela uma crise de 

valores, que atingiu internamente a vida religiosa. O processo de urbanização e de 

industrialização acelerado e o atrelamento da economia ao capital internacional, aliado 

aos meios de comunicação de massa, principalmente a Televisão, proporcionaram novos 

comportamentos. 

A realização do Concílio Vaticano II (1962-1965) está ligada ás alterações 

profundas da Igreja. A Igreja compreendia de forma nova a sua presença de mundo. 
O cristão deveria agora “inserir-se no mundo” e ser um “fermento na 
massa” para usar expressões da literatura religiosa de época. 
Influenciar a sociedade baseando-se em ideais cristãos passou a ser 
um dever imperativo dos fiéis católicos (ROSADO, 1997, p.496). 
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O movimento bíblico teve a sua importância neste momento de mudanças do 

século XX. O contato com o Deus de Jesus Cristo serviu para rever a imagem de Deus – 

Pai, não mais autoritário, que o mundo machista adotava. Descobriram-se novos 

valores. 

Era bem diferente o discernimento da vida religiosa. Os fundamentos tinham-se 

a “fuga mundi” ou a “separação do mundo”. O ideal religioso exprimia-se na negação 

de valores, comportamentos e normas da sociedade vigente. Tudo na vida religiosa 

devia ser diferente para marcar uma “distinção” do mundo. Daí justificarem-se os 

pesados hábitos, os altos muros das casas religiosas ou colégios, os horários rígidos, as 

exigências de silêncio às refeições, a obediência estrita, as penitências, tudo isso criava 

um mundo à parte. 

As décadas da segunda metade do século XX retirarão a tranqüilidade das casas 

religiosas. A princípio os “capítulos  de renovação” cuidaram sobretudo com a troca de 

hábito por roupas comuns e a residência por pequenas casas ou apartamentos, 

ressaltavam agora o inicio das mudanças. 

A mentalidade moderna, com a valorização das pessoas, com a representação 

dessacralizada da vida, incorporaram-se à visão do mundo das religiosas. Agora fala-se 

mais em realização pessoal que em “sacrifício pessoal”. O incentivo ao relacionamento 

interpessoal substituiu o medo das “amizades particulares” ou mesmo suspeitas. A 

democratização atinge as escolhas das superioras, que passam a ser eleitas pelos grupos 

e não mais nomeadas. O novo Código de Direito Canônico,  de 1983, diferencia para as 

religiosas as instruções fornecidas  como “não saíam de casa sozinhas”. O mesmo não 

se refere aos religiosos. Enfim, a grande novidade de agora era viver “ como os outros”, 

de viver a realidade como acontece “lá fora”. Agora, não mais  “ separadas” do mundo. 

Nesse clima de mudanças,digo, de novas formas de cidadania, as religiosas 

foram estimuladas a profissionalização, a seguirem cursos superiores. Assumiram 

também outras funções além do ensino e da enfermagem. A Igreja, por sua vez, assumia 

cada vez mais o campo social, com as pastorais criativas e movimentadas, advindas com 

o sopro do Vaticano II. 

Esse clima moderno agitava o interno das Igrejas, que onde encontraram agentes 

mais ativos, fizeram gerar grandes novidades. Documentos dessa época afirmam o 

chamado de religiosos e também as freiras para trabalhos pastorais cada vez mais 
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empenhativos. Aconteceu então o chamado de freiras para assumirem paróquias sem 

padre residente. Ocuparam as religiosas cargos de coordenação ou secretariados em 

organismos paroquiais, regionais e até nacionais. Alguns bispos também ousaram 

chamá-las para a promoção humana ou a busca de formas novas de comunidade. A 

aproximação da hierarquia da Igreja reorientava assim o trabalho das congregações que 

continuavam com seus trabalhos específicos, mas então possuíam a novidade de um 

serviço mais direto pastoralmente. Esse fato levou muitas religiosas ao trabalho em 

paróquias  e dioceses. 

  A melhor preparação profissional das religiosas influenciará bastante na 

mudança e diferenciação de serviços. As Irmãs de Jesus Crucificado já atuavam em 

direção de Escolas de Serviço Social, quando vieram para Maceió, convidadas por Dom 

Adelmo Machado. A Escola de Serviço Social Padre José de Anchieta surgia em 

Maceió dentro de um contexto maior  de renovação  da sociedade. Nascia a Escola de 

Serviço Social de uma necessidade histórica. As Irmãs foram assim portadoras de uma 

grande consciência cidadã, ao preparar agentes de mudança social. A sua postura diante 

da Ditadura Militar lhes mereceu uma avaliação segura e elogiosa, diante dos alunos 

desta época. Acrescente-se a esta experiência o trabalho pastoral da Paróquia de União 

dos Palmares, no tempo dos padres canadenses. Mais tarde, em Maceió, por muitos anos 

coordenaram a Escola de Ministérios, onde de forma intensiva prepararam agentes de 

pastorais para um momento específico da Igreja. Hoje, elas se encontram recolhidas em 

sua humilde residência em um dos bairros da cidade de Maceió.  

Um pouco de história vimos sobre estas mulheres religiosas, as freiras. Essas 

assumiram tarefas no mundo, quando as mulheres quase estavam totalmente “no lar”. 

As freiras desde muito tempo assumiram serviços na educação, na saúde e na assistência 

social. 

Mesmo assim, mulheres e homens viviam diferentemente seu papel religioso, 

porque a sociedade os tratava de forma diferenciada. São eles que ditam as normas e 

regras da vida religiosa. No entanto, nem por isso as religiosas podem ser tomadas por 

passivas receptoras das ordens masculinas. “A história da vida religiosa feminina no 

Brasil é marcada por submissão e transgressões, passividade e criatividade,” diz-nos 

Rosado. (1997, p.482). 
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Historicamente, no Brasil Colonial, houve sérias restrições à constituição de 

conventos por causa de política populacional. 
Ainda que, em princípio, elas pudessem como os homens, decidir 
pelo casamento ou pela vida religiosa, de fato, esse direito de escolha 
acabava negado ás mulheres. Os conventos estavam no centro da 
política demográfica portuguesa para a colônia; eram proibidos ou 
incentivados segundo os interesses sóciopolíticos e econômicos em 
jogo (ROSADO 1997, p. 485). 
 

Com um toque de inteligência criaram–se casas de “recolhimento”, casas de 

reclusão, que mais tarde podiam tornar-se conventos, mas não canonicamente. O 

primeiro recolhimento foi erigido em Olinda em 1576. Trata-se da Ordem Terceira 

Franciscana, dirigido por Irmã Maria Rosa. (ROSADO, 1997, p. 485) 

Sobre esses recolhimentos convêm anotar a defesa de Isabel Maria, quando 

questionada pelo Bispo sobre a existência de seu “convento clandestino”: 

Com uma ousada carta de próprio punho, na qual [...] diz que 
jamais pediu licença para viver piedosamente em sua própria 
casa, com suas parentas e amigas, pois não crê que seja 
necessário pedir e que ninguém lhe poderia negar o direito de 
viver virtuosamente (ROSADO, 1997, p. 485). 
 

Por outro lado, a exigência de pureza de sangue para o ingresso no convento 

significava a interdição para mestiças e para filhas de judeus, chamados “cristãos 

novos”. Dessa forma, ter uma filha no claustro tornava-se um fator de prestígio social. 

Para as mulheres brancas, das classes altas, os conventos serviram muitas vezes para 

recolher as que não tinham encontrado casamento ideal ou para impedi-las de algum 

casamento não desejado. Contam-se historias de mulheres enclausuradas contra a 

própria vontade. Incluímos nesse momento o fato notório de bebês deixados em asilos e 

orfanatos, frutos de uniões ilícitas de mulheres “de boa linhagem”, que eram acolhidos 

anonimamente através de uma caixa giratória externa, chamada Roda dos Expostos 

(ROSADO, 19997, p. 488). 

Os conventos e os recolhimentos foram, sem dúvida, lugares de submissão, mas 

também lugares de revanche. Assim escaparam de casamentos não desejados, bem 

como aquelas que pediram divórcio de seus maridos que as maltratavam fisicamente e 

dissipavam sua herança. Digno de observação, quanto à cidadania, foi o fato de os 

conventos terem sido, por muito tempo, um dos poucos lugares em que as mulheres 

aprendiam a ler e a escrever, até o século XIX. Por outro lado também, a exigência de 
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um dote colocava uma barreira praticamente intransponível para a entrada de mulheres 

brancas pobres em uma casa religiosa. Muitas mulheres foram recebidas como escravas 

a serviço das religiosas professas. Houve tentativas de criação de instituições religiosas 

para mulheres mestiças ou brancas pobres, mas tais permissões foram negadas, até o 

final do século XVIII. 

Até aqui tivemos uma breve introdução sobre a vida religiosa feminina no 

Brasil, apesar de suas contradições internas. Até se ter a saída das freiras da clausura às 

ruas, muitos mistérios foram vivenciados a duras penas por mulheres que sempre ou 

quase sempre foram colocadas em segundo plano.           

Assim a relação da mulher com a Igreja é marcada pela negação, subordinação e 

conflito numa conjuntura social extremamente machista e patriarcal, e com poucas 

possibilidades de acesso ao poder ou de ocupar cargos na hierarquia religiosa. Muito 

embora ao longo da história já tenham dado provas de capacidade intelectual, moral e 

terem a prática de exercê-los nas poucas e escassas oportunidades que tiveram para 

exercê-los. Em algumas igrejas cristãs essa relação já avançou. Elas são pastoras, 

diaconisas e bispas. Não sei se esse processo foi mais ou menos traumático, ou quais 

aspectos ficaram pelo caminho. O mais importante é que já avançou, apesar de não 

negar que muito ainda precisa ser conquistado. Enquanto isto na Igreja Católica o sonho 

de Irmã Marlene, que queria ser padre, e de tantas outras, continua apenas sendo sonho. 

Sonho que continua sendo negado. E a cidadania de que falávamos? Continuamos no 

processo de negação e até mesmo de perseguição para aqueles que ousam ao menos 

acreditar nessa possibilidade. 

A contemporaneidade contribuiu muito para a inserção da mulher 
como sujeito de sua própria história. Entretanto, as relações sociais de 
sexo ainda são desiguais, principalmente no campo religioso. Um 
exemplo disso está no fato de que algumas mulheres, possuidoras de 
carisma, não podem exercer funções de liderança em suas 
comunidades locais por serem simplesmente mulheres. (In revista 
IHU - on-line 210 ) 

A vida religiosa no Brasil assim como a história das mulheres continua sendo 

marcada por esse processo de submissão. O papel das religiosas na Igreja é de 

complementação no trabalho pastoral ao trabalho do padre. Não tem o direito de 

construir sua própria história e nem de ascenderem na hierarquia da igreja, apesar de 

demonstrarem capacidade para tal. O que dizer de Madre Zely Perdigão que na direção 
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da Escola de Serviço Padre Anchieta nos idos de 64 e 65, não somente formou 

mentalidades que hoje atuam em diversos setores da sociedade alagoana, como também 

enfrentou os militares na defesa de seus alunos e da própria Escola. Na Paróquia de 

Santa Maria Madalena, em União dos Palmares, Alagoas, formou lideranças que 

permanecem até hoje atuando na Igreja. E de Madre Irani Bastos, primeira vigária de 

Nísia Floresta, em Natal, que aceitou o desafio de assumir, em 1964,  a primeira 

paróquia sem padre transformando-a em uma verdadeira comunidade de culto e fé? 

Posteriormente participou da CLAR (Confederação Latino – americana das Religiosas) 

e seus trabalhos durante a Conferência de Medellín. A capacidade e o carisma desta e de 

tantas outras mulheres, religiosas que ajudaram a construir a história da Igreja Católica 

no Brasil, provam que não são seres inferiores ou incapazes. Como podemos definir o 

papel cidadão destas religiosas nessa construção? Vamos continuar negando a história? 

Acredito, assim como Dom Clemente Isnard que isso irá mudar. Seremos homens e 

mulheres, sem diferenças chamados a construir a Igreja e sociedade. 

Concluímos deixando que fale Irani, a religiosa, a superiora da primeira 

comunidade religiosa paroquial, em Nísia Floresta, pequena cidade do Rio Grande do 

Norte: 

Minha presença em Roma, em 1965, por ocasião do Concílio 
Vaticano II e em Medellín, em 1968, foi de fato, a grande experiência 
de Igreja que o Senhor me permitir fazer na minha vida missionária 
(BASTOS 1968, p. 155) 
 

As palavras iniciais de seu diário, em manuscrito, definem bem seus propósitos: 

Foi para pregar o Evangelho aos irmãos pobres e subdesenvolvidos 
do Nordeste brasileiro, numa pequenina paróquia do Rio Grande do 
Norte, que Cristo nos enviou! ... (1968, p. 01)   

De Rose Maria Muraro, recolhemos finalmente e até de forma profética, 

iluminando todo esse nosso trabalho: 

Creio que o sistema patriarcal se esgota e se abre uma era do homem 
e da mulher, em que se conservará o melhor de ambos. Assim, para 
integrar em si estes valores, é preciso que a Igreja reintegre em seu 
seio as mulheres como sujeitos de decisão junto com os homens, 
como nos seus primórdios. Creio também que isso se fará pouco a 
pouco, mas não pode demorar muito (1991 p. 124). 
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