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Resumo 
Este artigo se propõe a analisar os entraves e discriminações de Igrejas Cristãs contra a 
ascensão da mulher na sua atuação missionária. Considerando os discursos femininos na 
visão da teologia feminista como práxis libertadora, interpretando a vivência e a 
experiência das várias mulheres com o sagrado, testemunhadas nos textos bíblicos. 
Levando, assim, a um redescobrir das várias ‘Madalenas’ nas lideranças comunitárias 
cristãs da atualidade. Procurar-se-á trazer as percepções e análises dos discursos de 
mulheres teólogas e participantes das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) buscando 
perceber o significado da vivência eclesial, e sua liderança e atuação nos diversos 
serviços. Perceber nas lideranças femininas a face de Maria Madalena como primeira 
mulher missionária e apóstola nas comunidades cristãs. 
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Introdução 

A participação da mulher na vida da Igreja é um fato inegável. Porém, como na 

sociedade civil, a mulher herdou o estereótipo de ser destinada unicamente “à 

procriação e aos trabalhos domésticos”. Isto vinha impedindo que, muitas vezes, ela 

fosse considerada “sujeito” da vida eclesial. 

 Ao reconhecer as mulheres como parte da história do cristianismo, 

questionando por que elas não são aceitas como ministras do Evangelho Cristão, não se 

pode mais conceber que em pleno século XXI elas continuem anônimas, e sua atuação 

continue restrita a um papel de submissas e criadoras do lar.  

Nos últimos anos, os estudos de gênero têm contribuído de maneira significativa 

para a introdução de novas abordagens da realidade em todos os campos do 

conhecimento. Os estudos de religião também têm sido influenciados por essa 

perspectiva de análise. A inclusão do estudo de gênero nas pesquisas sobre as religiões 

vem construindo uma importante área de reflexão.  
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Abre-se, assim, novas possibilidades teórico-metodológicas de abordagem das 

questões culturais de modo geral e, em particular, dos discursos e práticas religiosas. 

Existe uma tendência nos meios acadêmicos a restringir o  uso da categoria gênero à 

investigação dos papéis desempenhados por homens e mulheres na sociedade. 

 A conexão entre questões de gênero, feminismo  e os conteúdos da ciência, 

entretanto, devem ultrapassar tais limites. Faz-se necessária a abertura de novas frentes 

de investigação que  dêem conta dos problemas da sociedade contemporânea pela 

inclusão dessa perspectiva de análise 

Percorrendo a linha temporal, num passado mais remoto, quando o sistema de 

dominação do masculino sobre o feminino era uma realidade na sociedade patriarcal, 

hoje é certamente um dado histórico inegável a existência de um considerável volume 

de textos e analises criticas que versam sobre o conceito de gênero.  

Acostados a uma perspectiva histórica, quando da utilização do conceito de 

gênero, trazendo sua enorme carga semântica, esse termo tem circulado nas ciências 

sociais, nos discursos feministas e sempre numa acepção especifica e com uma 

intencionalidade explicativa para descrever o conjunto de condutas atribuídas aos 

homens e às mulheres, o que vem corroborar com as reflexões das ultimas décadas, 

coincidindo com as várias preocupações conceituais, temáticas e metodológicas atuais. 

Neste percurso podemos perceber as raízes culturais das ideias patriarcais do 

cristianismo a partir dos discursos contra ou a favor a Maria Madalena como precursora 

do Cristianismo. Visualizando os elementos simbólicos focalizadores da valoração das 

mulheres cristãs e suas experiências.  

Inferi-se, assim, que a práxis feminina se dá no contexto das Instituições 

Religiosas Cristãs, explicitando a exclusão feminina no ministério religioso e o processo 

de invisibilização do protagonismo feminino, que impossibilita e desautoriza as 

mulheres a assumirem funções de poder nas Instituições Religiosas.  

Neste resgate da memória histórica, faz-se necessário recuperar o que a tradição 

eclesiástica tem negado à Maria Madalena, como percussora do cristianismo apostólico. 

Analisando os efeitos causados pela doutrina eclesiástica, mostrando que a interpretação 

tradicional que transformou Eva e Maria em arquétipos da sexualidade feminina: uma 
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induz o homem à tentação, cuja característica é o pecado e a outra é tornada imaculada, 

assexuada. Uma codifica a má sexualidade e a outra a boa sexualidade.  

Buscar respostas às perguntas que ainda não foram respondidas pelas Igrejas às 

mulheres que lutam por uma participação mais efetiva, como por exemplo, receber o 

sacramento da ordem, por que não são aceitas como sacerdotisas. Sabe-se que as 

mulheres são a grande maioria dentro da Igreja e que continuam apenas como 

figurantes, sua participação se restringem à meras ajudantes de padres, pastores, ou seja, 

serviçais que servem para tudo menos para ser protagonistas nas missas e cultos.  

Analisando como o princípio crítico da Teologia Feminista a respeito da 

promoção da mulher, correlacionando com a Teologia da Libertação nas lutas pela 

inclusão feminina na Igreja, observa-se como esta negação da participação plena das 

mulheres nos serviços não reflete sua relação autêntica com o Divino. 

Quando a práxis se traduz como a experiência das Mulheres, as Teologias unem-

se para a defesa de seus ideais na função de religar a pessoa ao seu Centro, onde mora a 

divindade com seu brilho, onde não haverá nem macho nem fêmea, mas apenas a 

experiência espiritual, expressa nos muitos caminhos e religiões. 

A interpretação da visão hierárquica eclesial, muitas vezes fruto da reflexão dos 

homens ligados às Instituições Religiosas, não reflete a inclusão da mulher nos cultos e 

missas e não correspondem ao que elas sentem e às suas reivindicações, quer em 

teologia, quer no interior das Igrejas. Percebe-se que as diferenças estão integradas num 

discurso igualitário, abstrato e global, mas que visa tão somente desautorizar a atuação 

feminina como novas Madalenas, apóstolas no seguimento evangélico. 

 Desde a história da criação no Gênesis, a mulher foi marcada como criatura 

culpada e pecaminosa, a grande responsável pela queda e pelo pecado original. Devido 

ao fardo dessa culpa milenar a Bíblia justificava e selava a dominação masculina como 

determinada por Deus: “Aumentarei grandemente teus sofrimentos e partos, teu desejo 

se dirigirá para teu marido e ele te dominará.” (Gen.3,16). 

 Assim é que desde o princípio, a história das mulheres na Bíblia é interpretada, 

numa visão sexista. Interpretamos essas histórias de vida e sua relação com o sagrado 

com base em experiências, que estão testemunhadas nas vivências destas nas igrejas 

cristãs. A porta de entrada para uma leitura bíblica e reflexão teológica feminista é o 
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cotidiano, que está marcado pelo trabalho, alegria, dor, esperança, morte, prazer, fé e 

espiritualidade. Essas realidades são traços da história feminina e fazem parte de seu 

cotidiano, que consiste na relação de amor, amizade, raiva, competição, paz e conflitos.  

Neste contexto suas vidas são marcadas por crises, vitórias, na qual a pratica da 

injustiça impera sobre a justiça, a violência se impõe sobre iniciativas de paz e 

processos de empobrecimento no mundo neoliberal – globalizado clamam aos céus e ao 

coração feminino. Dentro dessa realidade as mulheres são igualmente pessoas que 

buscam organizar-se para resistir, propor e vivenciar alternativas. 

Considerando, destarte, o resgate da inclusão feminina no percurso histórico de 

Maria Madalena no cristianismo como primeira mulher a sofrer e a denunciar os 

preconceitos de uma Igreja patriarcalista, encontra-se uma mulher autentica que a Igreja 

patriarcal não permitiu que desabrochasse, dando a ela uma imagem de prostituta 

arrependida, degradada e decaída no discurso masculino.  

Maria Madalena é agora motivo de várias teses acadêmicas, que fazem o resgate 

do que foi ocultado nos discursos dos Evangelhos Apócrifos, desde o de Maria de 

Magdala, São Tomé e João. Evangelhos que elucidam sua presença como primeira 

mulher preparada por Jesus para a transmissão do conhecimento. 

A cultura em germinação sobre esta personagem “inclusiva” da mulher na Igreja 

está em fase de gestação, o que requer um trabalho minucioso, ainda com poucos 

documentos oficiais.  

Por meio de um estudo aprofundado reconhecemos a Imagem da pessoa de 

Maria Madalena como Primeira Mulher a ter o domínio do ensino e da transmissão do 

conhecimento, sendo, portanto a que recebe do próprio Jesus a missão de ser a 

“Apóstola dos Apóstolos”. 

Descobrindo Novas Madalenas na atuação feminina na Igreja, nas várias 

experiências de mulheres simples, inclusive das CEBs, e de grandes autoras teólogas, 

dentre elas Ivone Gebara, que denunciando o patriarcado na forma como são 

distribuídas as funções dentro da Igreja, confirmam que não se pode mais conceber em 

pleno século XXI, que elas continuem anônimas e seu discipulado ainda não igualitário. 

No discipulado de Maria Madalena podemos incluir a atuação das várias 

mulheres na Igreja hoje. Apresentando na realidade concreta, sua importância como 
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anunciadora da novidade de Jesus aos pobres e excluídos. Revelando esta nova imagem 

feminina na Igreja da atualidade. 

A teologia feminista tem como ponto de partida as experiências das mulheres. O 

conceito de experiência na teoria e prática feministas tem uma conotação de 

reconhecimento de suas lutas no campo histórico, político ou teológico, estas 

experiências definem sua concepção de Deus, das pessoas e do mundo. 

Questionando as formulações neutras e universais, de cunho androcêntrico 

percebe-e que é pela diversidade de discursos masculinizados, como é o caso clássico 

do emprego da palavra homem para designar todos os seres humanos. Deste modo o 

feminismo e a teologia feminista, tentam incluir outras experiências que levem em conta 

questões de sexo, raça, classe e religião, apresentando uma gama de novas 

interpretações. 

Para uma melhor compreensão desta “leitura” da condição feminina e sua 

relação com outros níveis de significação, que juntos constituem dois fatores importante 

na problemática histórica e atual da mulher, pode-se analisar os signos sobre o seguinte 

viés exposto: 

A variável “sexo” origina processos complexos de diferenciação e identificação, 

entre eles não só os de caráter biológico (genéticos, endócrinos, neurológicos), mas 

sobretudo os de condição psicossocial. Estes últimos são compreendidos pela categoria 

“gênero”.  

O enfoque de gênero é o interesse epistemológico predominante no mundo 

anglo-saxão para abordar a realidade da mulher. Segundo a antropóloga americana Galé 

Rubin (1975). O que compreende o “sistema sexo-gênero” como o conjunto de 

operações mediante as quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em 

produtos da atividade humana. Formulando, assim, a qualidade fundamentalmente 

social das distinções. 

Ao remeter-nos ao termo gênero como categoria analítica no contexto das 

ciências sociais e humanas, as quais com a ajuda dessa categoria começa-se a perceber 

que as relações entre os sexos e as contradições decorrentes dessas relações são 

socialmente construídas. Assim gênero é tido como masculino e feminino, passando a 

ser visto como construção social e histórica, não como condicionamento natural. Não é 
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a natureza, mas a cultura que determina as condições sociais diferenciadas e os papéis 

assimétricos, desiguais que os homens e as mulheres vão exercer e representar na 

sociedade. 

Neste sentido Ivone Gebara, em seu discurso pondera que: 

 

A diferença de gênero é uma diferença entre uma multiplicidade de 
diferenças que se entrecruzam. Precisamente por isso, a mediação de 
gênero constitui um instrumento importante para compreender, 
através de um meio diferente, a complexidade das relações humanas. 
É um instrumento que tem em vista a transformação das relações 
sociais. Tornou-se, particularmente nas ciências humanas, não apenas 
um instrumento de analise, mas um instrumento de autoconstrução 
feminina e de tentativa de construção de relações sociais fundadas na 
justiça e na igualdade, a partir do respeito pela diferença. (GEBARA, 
2001, p.105.) 
 

Considerando estes elementos históricos, percebermos como o feminismo está 

enraizado na convicção de que a experiência humana comum das mulheres na história é 

estruturalmente experiência de subordinação, sustentada por instituições, organizações 

sociais, organismos religiosos, ligados por outras experiências de dominação e 

submissão como o racismo, o colonialismo, o capitalismo avançado.  

A emergência da mulher na sociedade e na Igreja é um fato novo e tem mudado 

bastante, embora o progresso feito ainda esteja muito aquém do que as mulheres 

desejam, mesmo que venham assumindo a liderança em várias profissões, no momento 

ainda não se tem uma definição dos celibatários.  

É importante reavaliar o papel das personagens femininas na Igreja, para 

resgatar a sua dignidade como ser humano em todas as dimensões ante o homem e 

acabar com essa visão positivista que a reduz á sua realidade biológica sexuada, assim 

como a visão idealista e machista que não a percebe em sua realidade de ser sexuado. 

É importante salientar os empecilhos, desde os costumes, comportamentos e 

atitudes culturais, que dizem respeito à mulher e seu papel na sociedade, na família e na 

Igreja, que foram sacralizados, impedindo a irrupção de uma nova consciência.  

A realidade biológica da mulher e do homem revela que são seres 

essencialmente sexuados, assim como a realidade histórica do par homem e mulher 
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mostra que realizam essa natureza sexuada não como mera dimensão biológica, mas 

como pessoas humanas que constroem uma história comum. 

Na psicologia analítica de C.G. Jung também se pode encontrar um uso 

simbólico dos gêneros masculinos e femininos. Para Jung, na alma do homem (animus) 

existe um desejo de completar-se adotando o estilo feminino (anima); o mesmo ocorre 

na mulher. Ainda previamente a uma referencia direta à união sexual, o animus deseja 

completar-se na anima e vice-versa. O masculino e o feminino encontram-se em cada 

um de nós. 

Para resgatar as historias das mulheres a partir de uma hermenêutica feminista 

de libertação, é necessário colocar estas vidas em contato com outras vidas, cuja 

memória está registrada nos corpos e também no corpo da Bíblia. Nesta busca de 

reconstruir a partir da atuação da mulher na Igreja é necessário visibilizar essas 

histórias, acabar com o silêncio em torno de suas experiências de opressão e de 

libertação, encorajando outras mulheres a denunciar todas as formas de opressão, para 

gerar processos de transformação. 

Neste resgate da dimensão plural da vida humana, libertar o corpo feminino dos 

condicionamentos e repressões a que foram submetidos. Levando em consideração a 

construção de gênero, que vai constituir a identidade sexual. 

 

A teologia feminista no rosto das Novas Madalenas: o resultado da inclusão 

libertadora. 

As mulheres foram solicitadas a assumir responsabilidades eclesiais nas CEBs. 

No momento em que surgem as CEBs, mulheres são chamadas a assumir o seu 

protagonismo nos mais diversos serviços. Neste sentido predomina o espírito 

comunitário, a leitura da Bíblia confrontada com os problemas do cotidiano, a 

celebração coordenada por mulheres, em lugar da missa, lentamente elas assumiam uma 

relativa autonomia, o que se percebeu de fato, “Um novo jeito de Ser Igreja 

Comunional, Participativo, Popular em suas expressões e profundamente evangélico em 

seu espírito.  

Nasce um modelo comunitário de Cristianismo, na opção preferencial pelos 

pobres, contra sua pobreza e em prol de sua libertação, marca registrada do novo 
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Cristianismo latino-americano. A Teologia da Libertação nasce na base e abre espaço 

para a participação feminina na prática libertadora. 

Muitas mulheres estão construindo sua arte de saber, através de fontes de 

pesquisas feitas pelas teólogas da libertação, na qual se verifica grandes produções no 

sentido de reconhecer o discipulado feminino nas comunidades cristãs. 

Por muito tempo as feministas fugiram da discussão sobre o papel das mulheres 

na Bíblia, quer por falta de interesse acadêmico, quer por profunda alienação da religião 

bíblica. Desse modo, algumas teólogas feministas procuram investigar o 

comprometimento do estudo acadêmico histórico e teológico com a causa feminina, que 

não sirva aos interesses da classe dominante na sociedade e na Igreja, mas que seja livre 

das imposições das autoridades eclesiásticas. 

A partir das indagações de algumas teólogas feministas como Elizabeth 

Fiorenza, Ivone Gebara, Ivoni Richter Reimer, reconheceu-se necessária uma nova 

visão sobre a égide da participação feminina como personagem integradora e 

construtora da realidade religiosa do cristianismo. 

A compreensão bíblica da própria mulher está limitada à idéia patriarcal de 

obediência. Como salienta Fiorenza, “reconstruir a narrativa cristã como história de 

mulheres, com o intuito de restituir as histórias de mulheres à história cristã, e também 

para requerer que se entenda essa mesma narrativa como história de mulheres e homens 

em igualdade” na construção da civilização da re-ligação.  

A teologia cristã feminista e a interpretação bíblica suscitam difíceis problemas 

hermenêuticos, textuais e históricos que necessitam responder a questões práticas da 

religiosidade, tendo como centro a mulher. 

Para Elizabeth Fiorenza “a formulação de uma hermenêutica histórica feminista, 

deve não só traçar a mudança cultural geral de um paradigma androcêntrico para um 

paradigma feminista de construção e mudança da realidade, mas também discutir os 

modelos teóricos da hermenêutica bíblica e suas implicações para o paradigma cultural 

feminista”. (FIORENZA, 1992, p.53). 

O surgimento da Teologia da Libertação constitui-se como uma nova arma para 

auxiliar essas mulheres na luta por uma Eclésia de iguais. A partir da experiência das 

mulheres nas CEBs, elas resgatam sua historia e participação na reconstrução de um 
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pensamento hermenêutico bíblico - critico com os avanços da reflexão teológico 

feminista a partir das grandes teólogas da linha do feminismo de libertação. 

Pode-se perceber que a cristalização de certos pontos de vista referentes ao 

gênero feminino, por meio de imagens e símbolos e até mesmo distorção de conceitos 

desde os tempos dos Evangelhos, silenciaram as mulheres como Apóstolas.  

Ao contrapor as teologias, feminista e da libertação, ver-se-á que ambas partem 

da experiência de Deus, como Libertador, através da experiência de fé, enraizadas em 

suas práticas sociais, sublinhando aspectos das relações de classe, gênero e etnia. Mas 

deve-se trazer também o questionamento: por que as experiências das mulheres 

continuam sendo analisadas separadamente e não como práxis integradora? 

 Sabe-se que o princípio crítico da Teologia Feminista é a promoção de 

mulheres, assim como o princípio da Teologia da Libertação é a transformação para 

uma sociedade mais humana, ambas valorizam a harmonia plena da sociedade. Então, 

presumir-se que tudo, que diminui e nega a humanidade plena das mulheres, não reflete 

essa relação autêntica com o Divino. 

Nas CEBs, a participação das mulheres é essencial, elas colocam seus dons a 

serviço da comunidade, e hoje, estão vivenciando uma práxis libertadora e de inclusão, 

demonstrando um “novo jeito de ser Igreja” através do depoimento destas, de suas 

trajetórias, de suas vitórias e sofrimentos que se percebeu o quanto as CEBs são 

importantes para a inclusão feminina na Igreja e o quanto sua participação na Igreja as 

ajudam a recuperar sua dignidade e valor, na partilha de suas experiências, elas ajudam 

outros a compreender que um novo jeito de ser Igreja é possível. 

A experiência de estar junto, de falar da vida, de partilhar os lamentos e o 

cotidiano tem um efeito importantíssimo para todas. É como se elas suspirassem junto 

para em seguida poder respirar melhor. Há sem dúvida uma troca de energias, uma força 

comum que brota de cada uma e atinge igualmente a cada uma. Esta leitura não é 

apenas sociológica e política, mas é também teológica, visto que muitas estudam a 

Bíblia e se identificam com as mulheres que lá estão, acreditam na sua força e vontade 

de lutar por mundo novo, e igual para todos. 

A participação das mulheres nas CEBs, por todo o Brasil é percebida em todos 

os Encontros que realizam, elas somam cerca de 80% dos membros e, normalmente, se 
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destacam como animadoras e coordenadoras dos grupos. Percebendo-se, assim, o 

quanto as mulheres são mestras do saber cuidar e na educação da fé de seus filhos, 

sendo exemplo de uma Igreja viva.  

As mulheres são força viva na Igreja. Elas estão presentes em tudo e são 

corajosas, não tem medo de ir à luta. São prestativas dedicadas e fiéis ao compromisso e 

missão cristã. São elas que evangelizam, organizam, catequizam, animam, acolhem, 

socorrem, visitam etc. Sendo importante ressaltar que muitos homens compartilham 

desta missão e aplaudem as mulheres pelo que são e fazem. A participação da mulher na 

Igreja é comprovada explicitamente por sua liderança nas comunidades, mas 

infelizmente seu discipulado ainda não é reconhecido pela hierarquia clerical. 

As mulheres que atuam nas CEBs, testemunhas do amor incondicional, amor 

libertador que pervade todo universo. Sabem que cada ser gerado no seio feminino é 

resplandecente de cuidados especiais, os quais são dignos de reconhecimento. Ao ser 

Mãe, toda mulher é geradora de vida nova, que vai desabrochando com cuidado e 

carinho; de pequeninas meninas, geram-se novas mulheres, livres e conscientes de que 

sua arte não pára de circular, passando de geração a geração pelas mãos criadoras, do 

saber e do cuidar. 
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