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TRANSFORMAÇÕES DAS IDENTIDADES FEMININAS NO CAMPO 

RELIGIOSO PENTECOSTAL 

 
Claudirene Ap. P. Bandini* 

 

A relação de poder-dominação de gênero também envolve as instituições 

religiosas. No século XVIII acabou impondo-se o Brasil o padrão da Europa cristã nas 

formas de relacionamento entre gênero1. Desta forma, o controle sexual consolidou-se 

formando uma sociedade triplamente estratificada entre raça, classe e gênero.  

As representações da "mulher colonial”, enquanto sujeitos de sua história, estão 

inseridas num mundo social não dicotômico, oposto ao modelo normatizador. As 

mulheres da Colônia (branca, católica e de classe mais favorecida) constituíam-se não 

somente no espaço da família e do relacionamento conjugal, mas também no espaço da 

religião. Mesmo a condição de reclusa, poderia ser apresentada ou como uma escolha 

pessoal cujo caminho da submissão voluntária seria um meio para concretizar o ideal 

feminino, ou como uma condição resultante de sua rebeldia em relação ao mesmo 

modelo feminino proposto (BANDINI, 2005). Cada vez mais pesquisadores buscam 

revelar as relações de poder e resistência do grupo feminino da Colônia, visibilizando a 

complexidade das relações sociais entre as próprias mulheres: brancas/negras, 

pobres/ricas, jovens/velhas; sagradas/profanas; solteiras/casadas e assim por diante. 

Todas são agentes integrantes do mundo social. Portanto, das “patroas" às "criadas", das 

“líderes” às “seguidoras” cada categoria feminina tem influenciado, cada uma à sua 

maneira, nas transformações das instituições do mundo econômico-político-religioso.  

Os estudos de gênero no campo da religião rompem com as posições normativas 

apresentadas como produtos de consenso; isto é, sem a existência de conflitos. Para a 

historiadora Ana Maria Bidegain (1993), a utilização de categorias de análises permite 

entender a contradição histórica entre a vida cotidiana e a moral dominante defendida 

pelas instituições e organizações sociais e religiosas tão característica das nossas 
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1 

Sobre a construção do modelo feminino no Brasil colônia, ver: MARCÍLIO, Maria Luiza. Família, mulher, sexualidade e igreja na história do Brasil. Ed. Loyola. 

São Paulo. 1993; DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo. Rio de Janeiro. José Olímpio. 1993; D'INCAO, Maria Ângela. Amor e Família no Brasil.  Contexto. São 

Paulo.1989; GOLDSCHMIDT, COSTA, Albertina de Oliveira & BRUSCHINI, Cristina (Orgs.) Entre a Virtude e o Pecado. Ed. Rosa dos Ventos, Fundação 

Carlos Chagas. São Paulo.1992; VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.1997 e 

outros.  
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sociedades latino-americanas. Neste sentido, vários estudos têm se baseado no 

referencial teórico de gênero na tentativa de reconstruir o histórico da atuação feminina 

nos mais diferentes contextos e esferas sociais religiosas. Uma pesquisa que adota o 

gênero como categoria histórica e analítica e que enfoca o cotidiano tem a possibilidade 

de desvendar papéis informais e identidades invisíveis dos sujeitos em suas práticas 

religiosas. Esta abordagem possibilita a obtenção de novas experiências concretas da 

inter-relação entre mulheres/homens, mulheres/mulheres e homens/homens na religião e 

na sociedade. 

Para se entender como a dominação se reproduz é preciso investigar os 

elementos inerentes nos discursos dos dominantes e dos dominados; ou seja, de sujeitos 

pertencentes aos "grupos dominados" que podem variar de discurso, de táticas e de 

rejeições, pois estão sempre num processo de re-elaboração do próprio discurso e de 

negociação de suas identidades na relação com o outro. Assim, é que a forma de 

representações naturalizadas de subordinação passa a ser, cada vez, mais complexa. 

Estudos de gênero em religião ainda se fazem necessários em relação às teorias 

sociológicas, como demonstram as análises de Linda Woodhead (2002) e Maria José 

Rosado-Nunes (2001).  

A sociologia da religião ainda é decisivamente constituída por um 
número de grandes teorias. Essas teorias relacionam religião a alguns 
aspectos de modernização na tentativa de explicar e prever o destino 
da religião. Entretanto, [...] elas não dão conta da questão de gênero. O 
que elas dizem sobre a sociedade moderna e a religião é assumido 
como aplicável a todos os seres humanos sem distinção. Eu quero 
desafiar essa suposição porque ela falha em reconhecer que 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. (WOODHEAD, 2002, p.1) 

A influência das idéias feministas nos estudos da religião é parte do processo de 

desenvolvimento do pensamento contemporâneo, pois pesquisas analíticas baseadas em 

trabalhos empíricos com conceitos e métodos feministas permitem a produção de um 

novo olhar sobre a relação das mulheres com o campo religioso. As religiões também 

podem oferecer espaços sociais de negociação, articulação e de realização de projetos 

das mulheres (BANDINI, 2008). O argumento é que para as mulheres construírem estes 

espaços nos quais elas possam orientar suas vidas e desejos, elas precisam, muitas 

vezes, subverter, apropriar ou reinterpretar as específicas convenções sociais.  
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Assim pode-se avaliar a complexidade das relações existentes no 
interior do campo religioso; desvendar os laços ambíguos e 
contraditórios das mulheres às religiões e destas às mulheres, no 
interior das organizações religiosas [as religiões são] como espaços 
sociais complexos, portadores de contradições, que não funcionam 
sempre e em todas as sociedades como forças conservadoras. Dadas 
certas circunstancias, elas podem funcionar como forças 
mobilizadoras, levando as mulheres a resistir ao seu poder 
disciplinador. (ROSADO-NUNES, 2001, p.86) 

Alguns trabalhos de gênero produzidos em instituições confessionais por 

teólogas feministas questionam a própria estrutura do pensamento cristão e buscam para 

as mulheres a mesma autonomia atribuída aos homens no campo religioso2. Porém, 

mulheres líderes de igreja pentecostais, muitas não teólogas e não teóricas, também têm 

desenvolvidos práticas cotidianas de resistência às discriminações sociais3:  
Eu incentivo, estou sempre mostrando a elas porque devagarzinho nós 
vamos chegar lá. No encontro anual de mulheres, nós reunimos oito, 
dez mil mulheres e, neste encontro, nós conhecemos a vida de outras 
mulheres que no passado estavam elaborando, falando só que não 
eram vistas, vai demorar um pouco porque os homens ainda estão no 
poder. Agora que começou a entrar rapazes mais novos com outras 
idéias, outra mentalidade. (...) O Pr Manoel Ferreira incentiva (...) em 
1999 ele consagrou três mil mulheres a diaconisas (...) mas muitas 
delas, aonde tem um diácono, ficam em segundo plano por acharem 
que ele está em primeiro lugar. Elas também cultivam o machismo. 
Ela que fala que o homem não chora [riso]. Ela é que cria o homem. 
Eu uso dizer: vocês mulheres-mães que cultivam o machismo ao 
longo dos anos. O menino não pode fazer isso porque é menino, um 
menino não pode varrer um chão. Uma casa que tem uma menina e 
três meninos, a menina trabalha por quatro. Tudo vai 
desenvolvendo com a cultura. (Missionária da Assembléia de Deus, 
60 anos, negra, solteira e sem filhos. Entrevista concedida em março 
de 2007) 

Eu sou uma pessoa muito firme e, toda vez que eu chego numa Igreja, 
a primeira coisa que eu quero saber é quem é a esposa do pastor. Sabe 
por quê? Porque eu quero identificar ela: Quem é você? Como é que 
você está? Eu me preocupo com ela porque eu sofri na pele. (...) 
antigamente a cultura era dar a vida pela obra, agora não. [balança os 
ombros]. Eu faço tudo para estudar, pesquisar (...) tenho muitas 
amigas que hoje fizeram Psicanálise, Psicologia, Direito porque eu 
incentivei porque o pastoreado é ingrato no sentido de que as pessoas 
te sugam em tudo: elas não querem saber se naquele dia você pode 

                                            
2 O impacto do feminismo sobre os estudos de religião perpassa o campo da Teologia cristã. Mulheres praticantes da fé cristã iniciam uma crítica interna e 

práticas de resistência à sujeição das mulheres no século XIX. A primeira elaboração feminista sobre o texto bíblico partiu de Elisabeth Cady Stanton. Ela publica 

entre 1895 e 1898 nos EUA um projeto coletivo de revisão e de reinterpretação da Bíblia. Publicado com o título The Woman’s Bible,  a obra foi é o ponto de 

partida de um longo e fragmentado processo que levou no final dos anos 60 a constituição de uma Teologia Feminista, em concomitância com o surgimento da 

Teologia da Libertação. (ROSADO-NUNES,2001,p.81) 
3 Retratos de algumas das mulheres entrevistadas para a pesquisa de doutorado que analisou as práticas sociais de mulheres líderes de três igrejas pentecostais: 

Assembléia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e Igreja universal do Reino de Deus. 
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recebê-las, então eu programo o meu dia. Tenho meu dia de descanso, 
o dia que eu me dedico às coisas da Igreja, aos meus filhos, ao estudo, 
mas eu não vou dar o meu sangue, não. (...) há preconceitos, mas eu 
chego, eu brigo, eu mando e sabe que eu sou mais respeitada pelos 
homens do que pelas mulheres em tudo. (...) O espaço não é 
democrático, você não sabe a dificuldade que é. Mas eu vejo o 
pastorado como chamado e estou onde estou porque sou uma pessoa 
determinada, não vejo obstáculo pra nada porque eu tenho uma 
bagagem profissional por trás, por isso incentivo a mulherada a 
estudar. Comigo ninguém pára. (...) Eu sempre falei com as esposas 
de pastores: vai estudar porque o não estudo é um obstáculo. (...) 
Minha maior conquista é estar bem comigo, é ser respeitada, é me 
realizar. (...) Eu tenho tudo o que eu quero. Meus filhos estão se 
formando...tudo o que eu quis profissionalmente eu consegui. Tudo 
o que eu quis como pessoa eu consegui. Quando saí candidata a 
tesoureira da Igreja eu não fiz nem campanha (...), mas eu queria 
cuidar do dinheiro da Igreja porque eu queria ir pra mídia para passar 
o que eu penso (...) eu incomodo porque eu não paro, eu mexo no 
que está errado. Eu sou vista como a pastora que não obedece à 
autoridade, mas quando eu vejo alguma coisa que pode dar certo na 
Quadrangular eu falo. (Pastora Titular, branca, 58 anos, Analista de 
Sistema aposentada, divorciada, três filhos. Entrevista concedida em 
novembro de 2005) 

Tanto os acontecimentos biográficos quanto um conjunto de indicadores sociais 

são responsáveis pelos momentos-chave de reorientação de trajetórias femininas. Seja o 

casamento seja a conversão religiosa podem transformar-se em um desses momentos-

chave nos quais as mulheres se vêem forçadas à reorientar sua trajetória social. 

Especialmente o casamento, enquanto cruzamento de itinerários conjugal produz efeitos 

diferentes para os cônjuges e, muitas vezes, o itinerário feminino passa a ser 

menosprezado em relação ao itinerário do marido e da família. Neste sentido, o 

casamento com o pastor e a conversão podem ser considerados como processos de 

nominação para as mulheres (BOURDIEU, 2002; PONTES, 2004), pois no campo 

religioso pentecostal analisado casar-se com o pastor significa apresentar a marca social 

de ser a “esposa do pastor” que, para muitas, significa perder o próprio nome e, com ele, 

a individualidade. Portanto, o casamento influencia diretamente sobre a mobilidade 

social, consolidação do status e posição das mulheres tanto na Igreja quanto na 

sociedade.  

 Como a idéia de igualdade não tem a mesma compreensão por todos os 

indivíduos inserido no campo, torna-se interessante a questão das diferenças para o 

desmantelamento de categorias universais como mulher e subordinação feminina. Em 

relação a essa questão, a teóloga Ivone Gebara (1989) ressalva que: 
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Não há uma incorporação da 'temática da mulher' ou do 'assunto 
mulher', senão quando sua integração não abala o alicerce teológico já 
construído, seja ele o tradicional seja ele o da libertação. Os homens 
aceitam uma certa abertura e diálogo contanto que as formas básicas 
de interpretação do mundo sejam ainda aquelas que eles mesmos 
produziram.  

Para ela, a maioria das teólogas latino-americanas trabalha com mediações 

produzidas pelos homens e a ainda não ousaram criticar tais mediações a partir de uma 

postura feminina para não perder o espaço conquistado. O mesmo acontece com 

mulheres líderes pentecostais cujas trajetórias comprovam a relação de poder e 

dominação de gênero em torno do papel da maternidade; ou seja, discurso e práticas 

femininas que consolidam as relações de forças entre mulheres líderes e as demais 

mulheres pertencentes à Igreja. Esta relação de poder está permeada pela ‘capacidade’ 

da mulher líder de criar o ‘melhor’ filho ou filha evangélica/o da comunidade e de 

gerenciar a ‘melhor’ casa, entende-se também como família. Tais comportamentos serão 

vistos como modelo pelos demais membros da Igreja e que resultará na auto-reprodução 

das relações de poder-subordinação de gênero e religião. Em suma, a autoridade 

religiosa feminina será fortalecida pela associação entre o papel da maternidade e da 

‘cuidadora’ do lar. 
Nossas mulheres precisam de orientação prática sobre como devem 
tratar seus maridos, como devem servi-los, arrumar a mesa para eles, 
arrumar suas camas para dormirem juntos, devem saber como zelar da 
roupa, como tratar dos filhos... porque existem hoje tanto jovens 
revoltados, tantos filhos drogados? Tudo isso é falta de carinho, falta 
de Deus. O nosso ministério está firmado no joelho. Eu tenho o joelho 
de cabra, de tanto calo, mas não faz mal porque eu não uso saia 
mesmo [risos]. Os homens que se cuidem por esse Brasil afora porque 
a mulher quadrangular é mesmo demais. (Pastora auxiliar na Igreja do 
Evangelho Quadrangular, casada com pastor titular, branca, 63 anos)  

 

A identidade de gênero desta líder religiosa reforça o discurso masculino 

dominante e não abre espaço para as demais mulheres porque seus ensinamentos 

continuam a sustentar a mística feminina e, por conseqüência, desvaloriza as mulheres 

para outras funções que não estejam ligadas à família e à unidade doméstica. 

Todas as áreas dentro dessa disciplina foram afetadas pelos métodos feministas, 

dos estudos bíblicos ao estudo comparado das religiões. (DROGUS,1997 apud 

ROSADO-NUNES, 2001,p.88). Pesquisadoras feministas dedicaram-se a uma crítica 

teórica em relação aos autores clássicos da Sociologia da Religião. Victoria Lee 
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Erickson (1998) aponta para o caráter sexista inerente ao pensamento deles contaminou 

a análise da religião. A rígida divisão entre sagrado e profano na obra de Durkheim 

apresentada como constitutiva das religiões e da sociedade, acaba por relegar às 

mulheres ao domínio do profano e do privado. Apenas os homens seriam os portadores 

do sagrado, protagonistas de crenças e ritos pelos quais novas relações e a própria 

sociedade foi criada. Max Weber, por sua vez, associa os homens às religiões fundadas 

sobre o ascetismo racional que permite o surgimento da figura do líder, do herói. Às 

mulheres restam as religiões mágicas que incorporam o erotismo e afastam-nas da “ação 

no mundo”. Resultado é a concepção de que os homens seriam os ‘ativos’ e as mulheres 

‘passivas’ tanto na religião como na sociedade.  A preocupação dos estudos feministas 

no campo da religião é apresentar como as religiões atravessam historicamente as 

relações de gênero e de que forma se constituem na realidade social. “Muitas hipóteses 

sugerem que o gênero é um mediador da experiência religiosa, dando peso aos estudos 

existentes que sugerem a importância de desenvolver uma compreensão das formas 

pelas quais o gênero molda a experiência de ser e de tornar-se uma pessoa religiosa”. 

(DROGUS, Op.cit.. apud ROSADO-NUNES, Op.cit.,p.91). 

“Embora o gênero possa ser invisível nas grandes teorias de sociologia da 

religião, por bem mais de um século tem sido visibilizado claramente pela teoria 

feminista” (WOODHEAD, 2002). A ferramenta analítica do feminismo tem 

contribuindo fortemente com o tema de gênero e religião. Seja na abordagem liberal 

seja marxista, a análise é de que a religião é patriarcal; ou seja, planejada e executada 

por homens que legitimam seus interesses por meio da exclusão ou marginalização da 

mulheres tanto material quanto ideologicamente. No entanto, a abordagem feminista 

sobre mulheres e religião ainda apresenta a seguinte problemática: “a religião é uma 

coisa "boa" (libertadora) ou "má" para as mulheres? Ela reforça o patriarcado ou o 

solapa ?” (WOODHEAD,Op.cit.).  

Linda Woodhead propõe uma grande teoria de gênero e religião, ela sugere que: 
A participação religiosa das mulheres deve ser entendida em relação à 

habilidade das religiões em lhes prover um espaço social que não seria 

disponível para elas de outra maneira. Este ponto de partida tem a 

vantagem de (a) ser óbvio e (b) tratar as mulheres como agentes 

racionais ao invés de tratá-las como marionetes do patriarcado. As 
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mulheres podem ocupar estes espaços por várias razões: porque eles 

provêem um capital social e cultural, permitem formação de 

identidade, oferecem formas particulares de permissão e porque eles 

permitem às mulheres articularem suas esperanças, medos desejos e 

convicções morais – entre outras coisas. E estou aberta à discussão 

dessas variáveis. 

A partir desta premissa, a autora argumenta que a “participação das mulheres na 

religião será influenciada significativamente pelos espaços sociais disponíveis para 

elas em uma sociedade particular”.  No campo da religião, isto significa que “para 

compreender a participação feminina na religião em uma sociedade dada, devemos 

compreender os espaços sociais disponíveis para as mulheres nessa sociedade”. Neste 

sentido, as teorias sociológicas das sociedades modernas sugerem como variável crucial 

a natureza e o grau de diferenciação social/estrutural/funcional. Portanto, 

Dado que tais espaços sociais existem em função da natureza e do 
grau de diferenciação estrutural dentro de uma sociedade, é para tal 
diferenciação que nós devemos olhar para que possamos entender a 
participação da mulher na religião dentro dessa sociedade ou tipo de 
sociedade”. (WOODHEAD, Op.cit..). 

As mulheres ainda não estão em pé de igualdade com os homens, mas também estão 

mais confinadas à esfera doméstica; “elas têm mais opções dentro do espaço social no 

qual elas irão atuar”. Essa situação implica na relação entre mulheres e a religião. 

Assim, Linda Woodhead propõe que isso seja resultante de três modelos principais: 

 A religião sustentando papéis tradicionais/domésticos: mulheres que 
escolheram manter papéis domésticos, e para quem a família continua sendo o 
espaço social primário, podem ainda encontrar nas formas mais tradicionais de 
religião o espaço social de que necessitam.  

 A religião criando tensão: mulheres cujas mães eram ativas na forma tradicional 
de religião, foram criadas nesse universo, mas optaram por abraçar uma 
profissão, podem experimentar uma tensão entre as vidas religiosa e 
profissional. Essa tensão será maior do que para os homens, uma vez que a 
autonomia, o poder, as possibilidades de escolha e a liderança de que a mulher 
profissional desfruta no trabalho são desmentidos pela negação desses papéis às 
mulheres na igreja, na sinagoga ou na mesquita e pela ênfase contínua na 
feminilidade, nas virtudes domésticas. Uma solução é obviamente abandonar ou 
a freqüência à igreja ou a carreira. (Há evidências de que mulheres profissionais 
são insuficientemente representadas nas igrejas.) Outra opção para as mulheres é 
viver com a tensão. Uma terceira opção é que elas possam, simplesmente, 
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manter a religião e o resto da vida em compartimentos separados confirmando 
assim as teses sociológicas sobre a "privatização" da religião.  

 Alternativas religiosas: Mulheres podem procurar mudar ou reinventar a religião 
de maneira a encontrar espaços mais adequados do que os fornecidos pela 
religião tradicional com seus valores "tradicionais" e, geralmente, com liderança 
masculina. Para isso, elas podem ou tentar pressionar a religião em direção a 
relações mais igualitárias/liberais/relacionais ou podem abandonar 
completamente a religião tradicional em favor de alternativas mais radicais. 
Neste caminho, encontram-se novas formas de religião e espiritualidade que são 
criadas por mulheres com a intenção explícita de criar espaços para a articulação 
e realização de seus desejos.  

Em todos esses modelos, a religião continuaria a oferecer às mulheres mais opções 

do que aquelas encontradas no domínio "secular", freqüentemente, descrito como 

restritivo no que concerne ao gênero feminino e a identidades sexuais. Para a autora, as 

religiões podem oferecer um espaço social que, de outra forma, talvez não estaria 

disponível em uma sociedade moderna avançada, supostamente pluralista e plena de 

oportunidades. (WOODHEAD, Op.cit..). 

No tocante ao acesso das mulheres ao pastorado, a antropóloga argentina, 

Mónica Tarducci (2001) utilizou a categoria gênero para confrontar a afirmação geral de 

que as mulheres são marginais nas igrejas. Sua pesquisa sobre as mulheres pentecostais 

argentinas, permitiu identificar três diferentes situações: igreja que não permite a 

ordenação feminina; a que permite, mas não de maneira completa, e aquelas que são 

ordenadas com pleno direito e buscam trocar a natureza do ministério (TARDUCCI, 

2001, p.106). A autora enfatiza que as diferenças entre os ministérios femininos 

dependem de vários fatores como, do estilo da denominação, das condições biográficas, 

das características culturais e das estruturas instituicionais. No Brasil, minha pesquisa 

de doutorado (BANDINI, 2008) comparou o processo histórico de três igrejas 

pentecostais (Igreja do Evangelho Quadrangular; Igreja Universal do Reino de Deus e 

Igreja Assembléia de Deus) a fim de verificar como cada denominação influencia direta 

e indiretamente nas relações de poder-dominação de gênero. Cada uma das 

denominações se diferencia, segundo as origens histórica e cultural, a estrutura 

institucional e mecanismos de conquista de poder eclesiástico das mulheres. Contudo, a 

pesquisa considerou as mulheres como produtoras e reprodutoras de saberes e poderes 

tanto na instância individual quanto social, já que ambas estão interconectadas e 

influenciando-se reciprocamente. Também verificou como o discurso religioso tenta 

controlar e normatizar os corpos femininos e masculinos, de que maneira a doutrina 
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pentecostal exerce pressão simbólica sobre homens e mulheres e, especialmente, 

analisou suas práticas de empoderamento psicológico e social.  

 Os ministérios femininos podem ser caracterizados por diferentes formas 

porque cada denominação possui uma estrutura e um processo histórico diferente da 

outra. As mulheres estão distribuídas em espaços diferenciados ou na liderança (como 

pastoras, diaconisas, missionárias) ou na membresia. Há também o espaço intermediário 

que é o da esposa de pastor. Contudo, em qualquer um desses casos, pode-se encontrar 

um processo modernizador, no qual as mulheres usam-no como facilitador de entrada 

em outros espaços sociais (como da política, da educação) e como meio de conquistar 

ganhos materiais e simbólicos.  

O exercício do pastorado e da esposa de pastora é visto sob a ótica de um espaço 

social que não separa a esfera pública da privada. Este exercício possibilita que estas 

mulheres transformem suas condições de vida: pessoais e econômicas; realizem uma 

mobilidade social e a conquista de um status social. Dadas certas circunstâncias, estes 

espaços funcionam como forças mobilizadoras que levam as mulheres a resistir ao 

poder disciplinador da igreja.  

Fatores como a expansão da igreja, sua maior visibilidade nos meio de 

comunicação e na área política, o processo de envelhecimento da liderança e a própria 

tomada de consciência das mulheres estão fazendo com que se descortine e se 

reconheça a importância do trabalho feminino na igreja. A cúpula religiosa, masculina e 

branca, tem resistido às mudanças de identidades femininas, principalmente na IURD e 

na AD, mas o despertar dessas pastoras e das esposas de pastores está diretamente 

associado à busca da independência econômica e da conquista pelo próprio nome. 

Trata-se de mulheres que rompem com os estereótipos culturais que regem as 

qualidades, o potencial e a conduta adequada para o modelo feminino cristão. Enfim, 

algumas mulheres já demarcaram seu lugar no espaço e conquistaram o próprio nome 

em outros espaços sociais, além do eclesiástico. Portanto, a luta por melhores condições 

de vida faz com que as mulheres adquiram certo grau de poder que resulta na eficácia de 

suas estratégias sociais, no fortalecimento de suas identidades e na realização de seus 

projetos individuais. 
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