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RESUMO 

 

O patriarcado tem raízes profundas e a Leitura Popular e Feminista é como o “machado” que 

busca identificar e cortar essas raízes. O argumento central desta Tese é a prática comunitária 

de Leitura Popular e Feminista da Bíblia, desenvolvida a partir do Grupo Flor de Manacá, que 

provocou rupturas com modelos interpretativos patriarcais na trajetória da Igreja Batista do 

Pinheiro (IBP), contribuindo para a construção de “outro gênero” de igreja. Esse argumento é 

construído ao longo de quatro capítulos. O primeiro capítulo realiza uma revisão no campo da 

hermenêutica bíblica a partir da crítica feminista, identificando raízes patriarcais e contribuições 

da Leitura Feminista. Essa revisão crítica percorreu processos patriarcais desde a seleção e 

canonização da Escrituras, passando pela interpretação patrística-medieval até chegar às 

rupturas e continuidades das raízes patriarcais no contexto da Reforma Protestante e das 

ciências bíblicas na modernidade. Trazendo a reflexão para o contexto latino-americano, foi 

destacada a emergência da hermenêutica bíblica feminista e da Leitura Popular da Bíblia e sua 

importância na desconstrução de raízes de uma hermenêutica bíblica colonialista e patriarcal 

que prevaleceu no continente. No segundo capítulo, é apresentada uma revisão da tradição 

batista e da trajetória da IBP, identificando raízes batistas patriarcais, debatendo questões em 

torno dos princípios históricos batistas, centralidade da Bíblia, liberdade interpretativa da 

comunidade e eclesiologia congregacionalista. Em um segundo momento, mostra-se que o 

protestantismo batista no Brasil se desenvolveu a partir das raízes batistas norte-americanas de 

vertente fundamentalista e patriarcal, raízes nas quais foi formada a IBP. Essas reflexões situam 

o contexto onde se desenvolve a prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá. O terceiro 

capítulo se concentra na descrição e reflexão da prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá, 

construídas a partir da mediação hermenêutica da Leitura Popular e Feminista, a qual 

possibilitou às mulheres da IBP o acesso a uma nova experiência de hermenêutica bíblica, 

provocando a desconstrução de leituras patriarcais da hermenêutica bíblica batista. No quarto e 

último capítulo, averígua-se se houve transformações decorrentes da introdução da Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia na práxis eclesial da IBP, apresentando seis elementos 

representativos de um processo hermenêutico que apontam para a construção de um “outro 

gênero” de igreja que rompe com raízes patriarcais na hermenêutica bíblica comunitária da IBP. 

A análise da prática interpretativa desenvolvida a partir do Grupo Flor de Manacá na IBP 

confirma a importância da Leitura Popular e Feminista da Bíblia na desconstrução de modelos 

e práticas interpretativas patriarcais da Bíblia em comunidades religiosas como a Igreja Batista 

do Pinheiro. 

Palavras – chave: Hermenêutica bíblica, Leitura Popular e Feminista, Patriarcado, Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Patriarchy has deep roots and the Popular and Feminist Reading is like the "ax" that seeks to 

identify and cut off those roots. The central argument of this Dissertation is that the community 

practice of Popular and Feminist Reading of the Bible, developed by Grupo Flor de Manacá, 

provoked ruptures with patriarchal interpretative models in the trajectory of the Igreja Batista 

do Pinheiro (IBP), contributing to the construction of  "other gender” of church. This argument 

is developed in four chapters. The first chapter accomplishes a review in the field of biblical 

hermeneutics based on feminist criticism, identifying patriarchal roots and contributions of a 

Feminist Reading. This critical review revisited patriarchal processes since the selection and 

canonization of Scriptures, through the patristic-medieval interpretation until reaching the 

ruptures and continuities of patriarchal roots in the context of the Protestant Reformation and 

the biblical sciences in Modernity. Bringing the reflection to the Latin American context, the 

emergence of the feminist biblical hermeneutics and the Popular Reading of the Bible were 

highlights and their importance in the deconstruction of the roots of a colonialist and patriarchal 

biblical hermeneutics that prevailed in the continent. In the second chapter, a review of the 

Baptist tradition and of the trajectory of the IBP is presented, identifying patriarchal Baptist 

roots, debating issues around the Baptist historical principles, the centrality of the Bible, the 

interpretative freedom of the community and the congregationalist ecclesiology. In a second 

moment, it is shown that the Baptist Protestantism in Brazil, developed from the north-

American fundamentalist and patriarchal Baptist roots, in which the IBP was formed. These 

reflections situate the context in which the interpretive practice of the Grupo Flor de Manacá 

was developed. The third chapter focuses on the description and reflection of the interpretive 

practice of the Grupo Flor de Manacá, constructed from the hermeneutic mediation of the 

Popular and Feminist Reading, which allowed the IBP women access to a new experience of 

biblical hermeneutics, provoking the deconstruction of patriarchal readings of Baptist biblical 

hermeneutics. The fourth and last chapter analysis if there were transformations arising from 

the introduction of the Popular and Feminist Reading of the Bible in the ecclesial praxis of the 

IBP, presenting six elements representing a hermeneutical process that points to the 

construction of an ”other gender” of church that breaks away from the patriarchal roots in the 

community biblical hermeneutics of IBP. The analysis of the interpretive practice developed 

by the Grupo Flor de Manacá at the IBP confirms the importance of the Popular and Feminist 

Reading of the Bible in the deconstruction of patriarchal models and interpretative practices of 

the Bible in religious communities such as the Igreja Batista do Pinheiro.  

Keywords: Biblical hermeneutics, Popular and Feminist reading, Patriarchy, Gender 
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INTRODUÇÃO 

  

 

As igrejas cristãs, em geral, são herdeiras de uma hermenêutica bíblica patriarcal1. Quanto 

às Igrejas Batistas brasileiras, desde a sua inserção no Brasil são marcadas pela reprodução de 

um modo de ser igreja relacionada às raízes patriarcais da hermenêutica batista. A prática de 

leitura bíblica comunitária de uma ampla parcela das Igrejas Batistas brasileiras tem sido 

marcada pela reprodução sistemática de conteúdos prontos, sem qualquer articulação com os 

grandes dilemas sociais, políticos e culturais da realidade. O uso da Bíblia, quase sempre, tem 

como finalidade reforçar antigos posicionamentos doutrinários. A despeito disso é inegável que 

a Bíblia ocupe um lugar de centralidade na vida dessas comunidades. No entanto, o modo como 

se dá a apropriação da Bíblia a partir de uma leitura patriarcal, naturaliza e reforça o modo 

patriarcal de ser igreja.2 

O uso constante da Bíblia para excluir e silenciar mulheres e outros grupos de pessoas 

marginalizadas na igreja, a partir de uma interpretação bíblica patriarcal é o reflexo das raízes 

que atingiu a Bíblia, suas traduções, usos e interpretações na história da tradição cristã. Por esta 

razão, muitos grupos de mulheres no interior das igrejas, têm assumido o desafio de entrar em 

um diálogo crítico com as tradições bíblicas e a Leitura Popular e Feminista tem sido mediação 

hermenêutica importante no processo de desconstrução de raízes patriarcais presentes na Bíblia 

e na Igreja. Foi a partir desse interesse que o presente trabalho foi desenvolvido como fruto de 

uma reflexão em torno da prática comunitária de leitura popular e feminista, desenvolvida pelo 

Grupo Flor de Manacá, na Igreja Batista do Pinheiro (IBP), objeto dessa pesquisa.  

O florescimento da Leitura Popular e Feminista da Bíblia na Igreja Batista do Pinheiro 

está relacionada com um grupo de mulheres da comunidade, que passou a estudar a Bíblia numa 

perspectiva popular, feminista e de gênero. Esse grupo vai ser denominado Flor de Manacá. O 

florescer desse grupo, sua trajetória e prática interpretativa foi o ponto de partida para um 

processo de transformações e desconstruções de raízes batistas patriarcais, na prática de 

interpretação bíblica comunitária da IBP. Na origem desse grupo, está a minha própria 

experiência pessoal e pastoral com a Leitura Popular e Feminista da Bíblia. A minha 

aproximação com a Leitura Popular e Feminista se deu durante o exercício do meu trabalho 

como educadora cristã na IBP e esteve na base do processo de desconstrução de raízes 

patriarcais da minha formação teológica Batista e da minha prática pastoral. As novas 

                                                           
1 Definição no tópico “2.1.3 Hermenêutica bíblica feminista e patriarcado” a partir da página 28. 
2  As questões aqui mencionadas serão referenciadas e desenvolvidas no decorrer da Tese. 
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percepções bíblicas e teológicas construídas a partir da Leitura Popular e Feminista, 

repercutiram no trabalho pastoral desenvolvido na IBP. O processo de desconstrução pessoal 

envolveu desfazer, descosturar e desmontar as interpretações patriarcais aprendidas na minha 

formação Batista.  Naveguei contra a corrente das raízes patriarcais na qual fui formada. Foi, 

portanto, a experiência comunitária de Leitura Popular e Feminista vivida com o Grupo Flor de 

Manacá, na IBP, que me conduziram a romper com tradições patriarcais, primeiro na minha 

formação e depois na minha atuação pastoral. Foi nos espaços de formação de Leitura Popular 

do CEBI, que fui apresentada à Leitura Feminista da Bíblia. As novas perspectivas de 

hermenêutica feminista de gênero provocaram uma revolução de auto compreensão como 

mulher, teóloga e pastora. O envolvimento com uma militância cristã feminista veio em 

decorrência dessas novas leituras interpretativas da Bíblia.  

A comunidade IBP exerceu papel importante nesse processo, sendo espaço seguro onde 

pude construir novas experiências pessoais e pastorais a partir da Leitura Popular e Feminista 

da Bíblia. A comunidade já vivia algumas rupturas com as raízes Batistas norte-americanas 

fundamentalistas, quando fui convidada a assumir o Ministério de Educação Cristã, em 1993, 

o que contribuiu para a atitude de abertura já encontrada na comunidade IBP, possibilitando a 

construção das experiências comunitárias com a Leitura Popular e Feminista da Bíblia. Minha 

experiência religiosa antes de ingressar na IBP transitou entre a Igreja Católica e a introdução 

no mundo protestante, através da Igreja Batista. Meu ingresso na tradição Batista foi aos 17 

anos de idade. Antes disso, tive uma imersão religiosa mais breve, porém, profunda e engajada, 

na Igreja Católica. Aos 18 anos, iniciei meus estudos no Seminário Batista, já casada com um 

aspirante ao Ministério Pastoral Batista.  

Com um profundo sentimento de chamado vocacional e uma paixão pelo estudo da 

Bíblia, ingressei no Seminário Teológico Batista do Norte, em Recife/PE. Meu desejo era de 

fazer o curso de Teologia, no entanto, fui orientada a fazer um dos cursos considerados mais 

adequados para capacitar mulheres, para os Ministérios Femininos nas Igrejas Batistas que, na 

época, não cogitava a possibilidade de ordenação de mulheres ao pastorado Batista.  Os 

ministérios para os quais as mulheres batistas eram capacitadas eram o Ministério de Missões, 

que se destina a preparar missionários e missionárias que se dedicam implantação de novas 

igrejas e os Ministérios de Educação Religiosa e Música Sacra, que são uma espécie de 

auxiliares do Ministério Pastoral na igreja.  A partir dessa orientação - de cunho bastante sexista 

e patriarcal - ingressei nos meus estudos, primeiramente, no curso de Música Sacra e, depois, 

no Curso de Educação Cristã. Foram cinco anos de estudos e formação e, grande parte, foi a 

partir de Literatura Teológica Batista norte-americana traduzida. Muitas das minhas mestras e 
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mestres de ensino eram missionárias e missionários estadunidenses. O Reitor do Seminário, à 

época, também era um missionário norte-americano. Consequentemente, minha formação teve 

forte influência da Teologia Batista norte-americana. As leituras indicadas durante o curso, com 

poucas exceções, eram de uma linha Batista conservadora.  

Durante o período de formação, tive oportunidade de ter minha primeira atuação em 

uma Igreja Batista como seminarista, na área de Educação Cristã. Na mesma Igreja, Wellington 

Santos, com quem estava casada, foi seminarista e logo ordenado Pastor, aos 21 anos de idade. 

Até aquele momento, apesar de me sentir incomodada com algumas diferenças e desigualdades, 

não fazia maiores críticas à estrutura patriarcal da Igreja. A hermenêutica da aceitação e 

obediência pesava na minha mentalidade religiosa Batista, o que me fazia aceitar como natural 

a ordem masculina patriarcal predominante nas Igrejas. Minha primeira experiência, atuando já 

como seminarista e esposa de Pastor, foi reveladora dos dilemas que teria que enfrentar para 

fazer validar a atuação ministerial para qual fui qualificada, mais do que minha posição de 

esposa do Pastor. Sofri as pressões de ser uma jovem tendo que me enquadrar - estética e 

eticamente - ao padrão idealizado para uma “uma boa esposa de Pastor”. Tinha apenas 21 anos 

de idade e era exigido que eu vestisse e me comportasse como uma “mulher, bela, recatada e 

do lar”, a fim de satisfazer as exigências do espaço simbólico que ocupava. Essa foi uma 

experiência curta, mas serviu para minha própria autoconsciência dentro do mundo e do lugar 

religioso que ocupava.  

No ano de 1993, recém-formada, ainda sem romper com os limites introjetados da minha 

formação Batista conservadora, aos 23 anos de idade, assumi o Ministério de Educação Cristã 

na IBP, enquanto Wellington, assumira como pastor titular da mesma Igreja. Os primeiros anos 

de atuação foram de continuidade dos programas de educação religiosa já encontrados na IBP, 

que seguiam o padrão da Convenção Batista Brasileira quanto ao programa, currículo e 

estrutura da Escola Bíblica, Literatura Bíblica e organizações missionárias. Porém, as rupturas 

já existentes na trajetória da IBP, na eclesiologia, liturgia e diálogos com a cultura e a política, 

entraram em conflito com os aprendizados e experiências de padronização Batista 

conservadora, assimilados em minha formação. Foram tempos em que a comunidade IBP foi 

minha pedagoga em alguns caminhos de desconstrução e novos aprendizados teológicos e 

pastorais: diálogo com a cultura, diálogo com as teologias e movimentos evangelicais latino-

americanos, compromisso político-social da Igreja e o rompimento com a ética moralista, foram 

alguns dos importantes aprendizados que a comunidade IBP me possibilitou. Talvez, se tivesse 

sido convidada para exercer o meu ministério em outra comunidade Batista, não tivesse acesso 

às possibilidades, que não eram comuns na a maioria das Igrejas Batistas. A descoberta e paixão 
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pelo trabalho com as mulheres foi proporcionada pela comunidade IBP. Comecei a trabalhar 

com organização de mulheres na igreja, chegando a coordenar a União Feminina Missionária 

Batista de Alagoas3 no início do meu trabalho como educadora religiosa.  

Foi o desejo de retomar os meus estudos teológicos na área bíblica que me levaram ao 

CEBI e à Leitura Popular da Bíblia. Ao conhecer melhor a proposta da Leitura Popular da Bíblia 

e seu compromisso com uma leitura bíblica comunitária e de transformação da realidade, 

percebi o caminho que queria trilhar na minha formação bíblica, teológica e pastoral. A busca 

por aprofundar minhas experiências e descobertas com a Leitura Popular e Feminista da Bíblia 

me encaminharam, em 2005, ao DABAR, ao Curso de Especialização em Assessoria Bíblica, 

promovido pela EST em parceria com o CEBI. Fui, nesse período, aprofundando 

academicamente na Leitura Popular e Feminista da Bíblia, que tomei a iniciativa de estrear um 

grupo de Estudos Bíblicos na Igreja Batista do Pinheiro, onde pudesse compartilhar os novos 

olhares e perspectivas de leitura bíblica advindos desse processo de formação. Dessa iniciativa 

surgiu o Grupo Flor de Manacá, um grupo de Leitura Popular e Feminista da Bíblia, formado 

por mulheres da comunidade, que iniciou um processo de releitura da Bíblia, visando 

descontruir as raízes patriarcais da hermenêutica Batista transmitida através da literatura e 

programas direcionados às mulheres. Esse grupo, inicialmente denominado Bíblia e Gênero, 

depois Flor de Manacá, tornou-se o espaço comunitário de construção de um novo jeito de ler 

a Bíblia, primeiro para mim e o grupo e, depois, na comunidade IBP, tendo por base as 

referências da Leitura Popular e Feminista, que no decorrer do processo comunitário será 

apelidado de “jeito Flor de Manacá” de ler a Bíblia. Concluída a Especialização em 2007, 

ingressei no Mestrado Profissional da EST, em 2008 e realizei a pesquisa intitulada Uma 

hermenêutica popular e feminista na perspectiva da mulher nordestina: um relato de 

experiência. No trabalho de dissertação de Mestrado, ficaram evidentes meus compromissos e 

objetivos:  

Sou pastora Batista e o tema da hermenêutica bíblica popular e feminista na 

perspectiva da mulher nordestina reúne as questões às quais tenho me dedicado mais 

especificamente nos últimos anos: a experiência como pastora, diretamente 

responsável pelo ensino bíblico na Igreja Batista do Pinheiro, há dezessete anos, a 

militância com a Leitura Popular da Bíblia, como assessora do CEBI e o meu 

envolvimento com a Leitura Bíblica Feminista, que tem se tornado ênfase em minha 

formação e atuação como assessora bíblica popular. Este é o contexto onde situo as 

reflexões propostas neste trabalho.4 

 

    

                                                           
3    Sobre essas organizações missionárias da Convenção Batista será apresentada no capítulo 2 desta Tese. 
4    BARROS, 2010, p. 9. 
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Foi a partir dessa experiência inicial de formação do Grupo Flor de Manacá, que construí 

a pesquisa de Mestrado, que teve por objetivo principal fazer uma reflexão sobre as implicações 

pedagógicas, metodológicas e hermenêuticas da leitura da Bíblia, a partir de uma perspectiva 

popular e feminista. Para isso, propus um diálogo de metodologia da Leitura Popular da Bíblia 

com a educação libertadora e conscientizadora da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire e 

um diálogo com a hermenêutica crítica feminista de libertação, desenvolvida por Elisabeth 

Schüssler-Fiorenza. Esse diálogo teórico-metodológico tinha por objetivo mostrar a 

importância de uma nova pedagogia para os estudos bíblicos em comunidade, que sejam 

comprometidos com uma leitura da Bíblia, que seja conscientizadora e libertadora e, ao mesmo 

tempo, sensível aos contextos culturais nos quais estão inseridos. Ao final, foi apresentado um 

relato de experiência do grupo Flor de Manacá, seu processo de formação e um estudo realizado 

pelo grupo com o texto do Evangelho de João (8.1-12), que buscava visibilizar não só a 

metodologia da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, mas todo o processo do grupo como 

sujeito da leitura da Bíblia no contexto da Igreja e da cultura nordestina.5  

Durante a pesquisa, a experiência do Grupo Flor de Manacá com a Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia, estava em seus primeiros passos, mas já representava uma grande mudança 

no paradigma no qual as mulheres IBP haviam lido a Bíblia. Iniciando os estudos do Doutorado 

em Teologia pelas Faculdades EST, em 2015, ampliei o meu olhar na pesquisa para 

compreender as mudanças na prática comunitária de leitura bíblica na IBP, decorrentes da 

prática interpretativa desenvolvida pela Grupo Flor de Manacá, a partir dos referenciais 

hermenêuticos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. É, portanto, nesse contexto da Igreja 

Batista do Pinheiro e do Grupo Flor de Manacá que situo meus  incômodos frente às práticas 

de interpretação bíblica de raízes patriarcais, que são predominantes na tradição Batista e é a 

partir desse  contexto que situo as  reflexões teóricas dessa Tese, que buscou compreender as 

contribuições dos instrumentais da Leitura Popular e Feminista da Bíblia na desconstrução das 

interpretações bíblicas patriarcais em comunidade Batistas, a exemplo da Igreja Batista do 

Pinheiro. 

Minha proposta com o relato da trajetória pessoal foi tornar evidente o lugar que ocupei 

na pesquisa desenvolvida. Assumir o lugar de intérprete engajada na experiência de pesquisa, 

ajuda na compreensão de que a interpretação construída neste trabalho não partiu de um lugar 

neutro e abstrato.  Sabemos que uma mesma experiência não é vivida e nem interpretada da 

mesma maneira. Minha interpretação é apenas uma das que são dadas a partir do envolvimento 

                                                           
5  BARROS, 2010. 75 f.  
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e engajamento que estão explicitados como parte da epistemologia feminista6, na qual foi 

construído.  

 

O desnudamento das minhas localizações e caminhos metodológicos 

  

Enquanto a pesquisa científica tradicional apresenta-se como universal e neutra, 

ocultando ideologias, localizações e pertencimentos, a pesquisa feminista rompe com a suposta 

neutralidade científica, assumindo suas localizações e intencionalidades.7 A pesquisadora 

feminista “tira a roupa”, desnuda-se, revelando o que está “atrás” e “por baixo”, nos cantos e 

recantos de suas reflexões e discursos. Este desnudamento, na concepção da ciência tradicional 

vulnerabilizaria o discurso, enquanto que para a pesquisa feminista é honestidade 

epistemológica que não desqualifica o trabalho científico, ao contrário, o qualifica.8 Estas são 

importantes questões “colocadas na mesa” pelas epistemologias feministas. Sem querer 

esconder-se por atrás “do traje da universalidade e neutralidade”, a pesquisadora feminista 

“desavergonhadamente” ousa “tirar a roupa”, revelar “os lugares mais íntimos” da sua pesquisa 

e, explicitamente, expor suas localizações, pertencimentos e engajamentos.9 

De acordo com Donna Haraway os “conhecimentos situados” poderão favorecer o 

desenvolvimento de uma definição mais rica da objetividade e universalidade, que inclua a 

paixão, a crítica, a contestação, a solidariedade e a responsabilidade e ainda permita “um olhar 

reflexivo, crítico, cético e irônico sobre a ciência”, tornando-a ciência mais cientifica.10 Ao 

considerar que os métodos científicos tradicionais preconizam a neutralidade como pressuposto 

necessário à pesquisa científica, a crítica feminista que atravessa essa pesquisa rompe com 

modelos de construção de conhecimento tradicionais de suposta neutralidade científica.11 

                                                           
6 A Epistemologia Feminista caracteriza-se por considerar como questões de gênero influenciam nossas 

concepções de conhecimento, nossas pesquisas e produções científicas. As perspectivas tradicionais em 

Epistemologia caracterizavam-se por serem individualistas; o foco do conhecimento era centrado no sujeito. A 

Epistemologia Feminista surge como um campo de pesquisa da Epistemologia Social, que está preocupada em 

investigar o papel do gênero nas diversas atividades epistêmicas. Considera que há preconceito de gênero nas 

mais variadas áreas do conhecimento humano. Esses preconceitos de gênero são expressos em “determinadas 

afirmações e facilitada[s] pelos princípios disciplinares básicos. A experiência das mulheres torna-se invisível 

ou distorcida, assim como as relações de gênero”.  Um dos papéis da Epistemologia Feminista seria elucidar 

esses preconceitos e questioná-los. LONGINO, H. Epistemologia Feminista. In: GRECO, John; SOSA, Ernest. 

Compêndio de Epistemologia. Tradução de Alessandra Siedschlag; Rogério Bettoni. São Paulo: Loyola, 2012. 
7  LOWY, llana. Ciências e gênero. In: HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; LE DOARÉ, Hélène; 

   SENOTIER, Danièle (org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: UNESP. 2009, p. 40-44.  
8  SIMPSON, Jeniffer. Resistências epistemológicas feministas: subjetivações emergentes como estéticas do 

existir. e-Cadernos ces [on line], 18, 2012. Disponível em: <http://journals.openedition.org/eces/1516>. 
9  JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004.   
10  HARAWAY, Donna. Situated knowledge. The science questions in feminism and the privilege of partial 

perspective. Feminist Studies, v. 14, n, 3, Autumn 1988, p. 15-36. 
11 HARAWAY, Donna, p. 575-599. 

http://journals.openedition.org/eces/1516
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Intencionalmente, este trabalho “põe na mesa” o conjunto de localizações múltiplas que 

caracterizam a pesquisadora. As afiliações, contingências, engajamentos e pertencimentos 

tornam-se pressupostos encarnados e corporificados da pesquisa. Nenhuma leitura, inclusive 

esta, escapa as intrincadas matrizes de localização e poder.12 Não existe leitura “inocente” que 

já não seja ideológica.  Usando as palavras de Althusser “Como não existe leitura inocente, 

temos de dizer de que leituras somos culpados”.13 Donna Haraway desenvolveu o conceito de 

“conhecimentos situados”, que reivindicam o momento e o local da sua produção. Os saberes 

e prática desenvolvidos nesta perspectiva não procuram ocultar momento, lugar e tampouco o 

estatuto social de indivíduos que produzem o conhecimento. O corpus da ciência se constituirá 

pelas interações entre os múltiplos pontos de vista “de algum lugar” e por meio de traduções 

múltiplas, ou seja, as adaptações e mudanças de saberes e práticas produzidas por uma 

comunidade científica constituídas por aquelas e aqueles - dentro e fora da ciência – que 

utilizam esses conhecimentos e práticas.14 Os lugares, pertencimentos, privilégios, 

marginalizações e compromissos teóricos e políticos da pessoa que lê, fala e interpreta é parte 

subjacente de toda pesquisa e construção de conhecimento. 15 

  

“Eu, uma intérprete feminista orgânica” 

 

Narrar, interpretar e analisar a experiência na qual a própria pessoa é parte 

intrinsicamente envolvida foi um dos desafios desta pesquisa. No entanto, aquilo que 

incialmente era um desafio, a partir da epistemologia feminista, foi lentamente se convertendo 

em caminho. A partir de leituras e descobertas teóricas desenvolvidas ao longo do trabalho fui 

“achando” lugar para minhas localizações e pertencimentos - não mais como problema a ser 

solucionado, mas como “lugar de desconstrução e reconstrução epistemológica”. Neste 

caminho foi importante o reencontro com o conceito desenvolvido por Gramsci sobre 

intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos, onde os intelectuais tradicionais dentro da 

filosofia idealista “acreditam ser independentes, autônomos, revestidos de características 

próprias.”16 Em contrapartida, o intelectual orgânico é um tipo de “intelectual que se mantém 

                                                           
12 LOWY, llana. Ciências e gênero. In: HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; LE DOARÉ, Hélène; 

SENOTIER, Danièle (org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: UNESP, 2009, p. 40-44.  
13   AICHELE. George.  A Bíblia Pós-Moderna: Bíblia e cultura coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 14-

15. 
14   LOWY, Ilana, p. 42. 
15   LOWY, llana, p. 40-44. 
16  GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 4. ed. 

1982, p. 6 (Perspectivas do Homem, Volume 48, Série Filosofia). 
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ligado à sua classe social originária, atuando como porta voz, como homogeneizador de sua 

cultura”.17  

 Na Tese de Doutorado de Fernando Cândido da Silva18 é cunhado um conceito de 

“exegeta orgânico”. Este conceito, apesar do limite da linguagem masculina, abriu 

possibilidades. A partir desse referencial, posso definir minha localização na experiência 

pesquisada a partir da perspectiva gramsciana como uma “intérprete orgânica”. 

Na tradição gramsciana, o intelectual orgânico é aquele que age historicamente em 

favor das “classes subalternas” das quais emerge. Por “classes subalternas” podemos 

entrever uma ampliação dos grupos oprimidos: Gramsci opera, por assim dizer, um 

alargamento das fronteiras da classe operária. Portanto, penso que o intellettuale 

orgânico não precisa falar desde uma classe exclusiva, mas deve articular e canalizar 

a história de grupos subalternos que são, por vezes, episódicas e desagregadas, mas 

que ainda assim tendem à unificação.19 

 

Esse conceito de “intelectual-exegeta-intérprete orgânico”20, de acordo com o autor, 

abre possibilidades ético-metodológicas visibilizando o poder do/da 

intelectual/exegeta/intérprete no seio das lutas por transformação. Nomear esse poder é 

imprescindível.21  Alguns pontos importantes precisam ser destacados nessa relação da 

intérprete orgânica com seu campo ao mesmo tempo de atuação e pesquisa:   

1. A intérprete orgânica, parte não de método livre e associativo, mas de método científico;  

2. Devem haver critérios estabelecidos retoricamente entre a intérprete orgânica e os grupos 

subalternos dos quais emerge; 

3. Desses critérios, a intérprete orgânica se compromete em canalizar indignações, anseios, 

raivas em uma força construtiva, um saber subalterno compreensivo.22  

Assim, meu pertencimento a partir das localizações acima explicitadas pode ser definido 

como “uma intérprete orgânica”, uma vez que ocupo uma posição engajada na experiência 

objeto dessa pesquisa. A posição de Pastora parte da equipe pastoral da IBP e fundadora e 

coordenadora do Grupo Flor de Manacá, que me posicionam como intérprete orgânica. 

Portanto, meu olhar foi a partir “de dentro” da experiência o que foi, ao mesmo tempo, 

privilégio e desafio. Esse lugar a partir de dentro, não pretende produzir uma leitura de 

                                                           
17   GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere: Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo [e-book]. 8. ed.  

v. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 219.  
18   SILVA, Fernando Candido da. Uma aliança abominável e per/vertida? anotações subalternas sobre o arquivo 

deuteronômico. São Bernardo do Campo, 2011. 331fl. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Faculdade 

de Humanidades e Direito, Programa de Pós-Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, 

São Bernardo do Campo/SP. 
19   SILVA, Fernando Candido da, p. 8-9. 
20   GRAMSCI, Antônio, 2017, p.  
21   SILVA, Fernando Candido da, p. 8-9. 
22   SILVA, Fernando Candido da, p. 8-9. 
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absolutização de uma experiência, mas uma reflexão teórico-prática, a fim de apontar pistas e 

caminhos possíveis a partir de uma experiência vivida com seus êxitos, conflitos e contradições. 

O referencial da pesquisa-formação de Marie-Christine Josso, percebe o processo de 

investigação como um “caminhar-pra-si” no sentido de incluir, no processo da pesquisa, a nossa 

própria trajetória de vida com tudo o que foi historicamente e academicamente apartado do 

processo investigativo, tais como as emoções, relacionamentos, afetividades, trajetórias 

vividas, dificuldades enfrentadas. 23 Tudo será importante neste trabalho de pesquisa, tendo em 

vista que a própria trajetória de vida está implicada tanto no Grupo Flor de Manacá quanto na 

Igreja Batista do Pinheiro.  

Ivone Gebara no livro Rompendo o silêncio: uma fenomenologia feminista do mal narra 

a experiência de mulheres pobres e periféricas com quem trabalhou durante vinte anos, em uma 

comunidade de Camaragibe, periferia da cidade de Recife/PE. Neste trabalho, ela inclui o relato 

de experiência e uma autobiografia, a qual chama de “tentativa de fenomenologia pessoal”.24 

Ao abrir espaço no método fenomenológico - tanto para a autobiografia como para o relato de  

experiência de mulheres - Gebara destaca: “Não se trata de absolutização do indivíduo, mas de 

mostrar como cada pessoa está relacionada com as outras, com o mundo mais amplo, com a 

Terra e com o conjunto de ecossistemas.”25. A autora acrescenta, ainda, que o método da 

autobiografia ou de história pessoal “é um método que faz parte do movimento feminista, 

particularmente na América Latina, utiliza para ajudar mulheres, especialmente do meio 

popular, a exprimir sua vivência, a falar sobre si mesmas para encontrar o valor da própria 

história”.26  

Segundo Gebara esse é um método pouco apreciado por aqueles e aquelas que “pregam 

a objetividade do saber científico como um saber em que o sujeito deve ser colocado entre 

parênteses, em que a emoção e até mesmo a afetividade não fazem parte do conhecimento 

objetivo. No entanto, complementa a autora: “para os grupos feministas, ao contrário, a 

subjetividade, a sensibilidade, a interconexão entre os diferentes níveis de existência são 

mediações fundamentais para todo conhecimento”.27 É a partir desses referenciais da 

epistemologia feminista que as minhas “localizações” e “pertencimentos” são assumidos como 

lugar possível de construções epistemológicas críticas e subversivas. Os estudos feministas têm 

cada vez mais se legitimado como um campo de conhecimento sólido e inovador, tanto desde 

                                                           
23   JOSSO, Marie-Christine, 2004.  
24   GEBARA, Ivone.  Rompendo o silêncio: uma fenomenologia feminista do mal. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.   
25   GEBARA, 2000, p. 83. 
26   GEBARA, 2000, p. 84. 
27   GEBARA, 2000, p. 82. 
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uma perspectiva teórico-metodológica como crítica. As epistemologias feministas, ao 

contraporem-se às categorias, conceitos e métodos hegemônicos, desafiam a si próprias a não 

reproduzirem a mesma dominação científica que julgam inadequadas. Exige-se, pois, das 

cientistas feministas, uma vigilância teórica, epistemológica e metodológica constante, a fim de 

evitar a utilização de categorias coloniais, patriarcais, racistas e heteronormativas 

historicamente naturalizadas. Isto porque a utilização destas categorias produz mais negações, 

invisibilidades e silêncios do que propriamente contribui para a construção de um conhecimento 

emancipador.28  

Os saberes e prática desenvolvidos nesta perspectiva não procuram ocultar momento, 

lugar e tampouco o compromisso político-social das/dos indivíduos que o produzem. O corpus 

da ciência se constituirá pelas interações entre os múltiplos pontos de vista “de algum lugar” e 

por meio de traduções múltiplas, ou seja, as adaptações e mudanças de saberes e práticas 

produzidas por uma comunidade científica constituídas por aqueles - dentro e fora da ciência – 

que utilizam esses conhecimentos e práticas.29   De acordo com Haraway os “conhecimentos 

situados” poderão favorecer o desenvolvimento de uma definição mais rica da objetividade e 

universalidade que inclua a paixão, a crítica, a contestação, a solidariedade e a responsabilidade 

e, ainda, permite “um olhar reflexivo, crítico, cético e irônico sobre a ciência” tornando a ciência 

ainda mais científica.30  

Ao propor neste trabalho uma reflexão sobre hermenêutica bíblica a partir da 

experiência de Leitura Popular e Feminista da Bíblia, desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá 

e Igreja Batista do Pinheiro, busca-se exercer esse olhar crítico-reflexivo a partir do referencial 

da epistemologia e hermenêutica feminista. Busca-se outro modo de tecer conhecimentos 

científicos, tornando ciência o saber construído por um grupo de mulheres dentro de uma 

comunidade religiosa.  

É, portanto, assumindo minha localização e meu envolvimento que apresento o 

resultado desta pesquisa, que se desenvolveu com a finalidade de compreender as 

transformações ocorridas na Igreja Batista do Pinheiro, a partir da prática interpretativa da 

Bíblia, desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá e identificar qual a importância da Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia na desconstrução de leituras patriarcais em comunidades 

religiosas na construção desse “outro gênero” de Igreja.  

                                                           
28   SIMPSON, Jeniffer. Disponível em: <http://journals.openedition.org/eces/1516>. 
29   SIMPSON, Jeniffer. Disponível em: <http://journals.openedition.org/eces/1516>. 
30   HARAWAY, Donna, p. 15-36. 

http://journals.openedition.org/eces/1516
http://journals.openedition.org/eces/1516
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Para a construção dessa Tese, foram utilizados os recursos metodológicos da pesquisa 

qualitativa31, combinando pesquisa bibliográfica com análise de documentos da Igreja Batista 

do Pinheiro e do Grupo Flor de Manacá32. O fato de fazer parte da IBP desde o ano de 1993 fez 

com que incluísse, no processo narrativo, as memórias das experiências as quais participei, que 

foram sistematizadas através da organização de relatos vividos. O processo de levantamento de 

dados envolveu a listagem dos documentos disponíveis da Igreja e do Grupo e a seleção 

daqueles documentos que forneceriam melhores dados relacionados ao uso da Bíblia e as 

práticas comunitárias de interpretação bíblica, que fossem mais representativas dos processos 

de leitura comunitária a partir da Leitura Popular e Feminista. 

Coletei Atas das Assembleias Administrativas, documentos de registro histórico avulsos 

como: livros de rol de membros; exemplares de guias eclesiásticos; livro com o registro 

histórico da década de 70 de todas as atividades da Igreja; fotos e reportagens escritas à mão 

pela Secretária da Igreja; cataloguei as Revistas Flor de Manacá e registro dos Acampamentos 

de Mulheres da IBP. Além disso, coletei material de divulgação de atividades de alguns grupos 

que atuaram e ainda atuam na Igreja; Boletins semanais desde a década de 1970, onde estão 

registradas as liturgias dos cultos. Também foram usados como apoio, o Blog da Igreja e do 

Grupo Flor de Manacá. Para trazer esses dados como fundamento da questão levantada na Tese, 

foi realizada uma análise do conteúdo a partir do referencial da hermenêutica popular, feminista 

e de gênero. 

O resultado desta pesquisa é apresentado em quatro capítulos. O primeiro capítulo, 

inicialmente propõe uma aproximação a hermenêutica feminista, lente que explicita de que 

forma o patriarcado se materializa nas concepções e estruturas religiosas e lente que guia em 

todo caminho percorrido na revisão no campo da hermenêutica bíblica, identificando raízes 

patriarcais nas tradições interpretativas, partindo dos primeiros intérpretes oficiais, os pais 

patrísticos-medievais até a exegese moderna. Conclui trazendo as reflexões para o contexto 

latino-americano, destacando a emergência da hermenêutica bíblica feminista e da Leitura 

Popular da Bíblia, que provocam importantes rupturas com as raízes coloniais e patriarcais 

predominantes no continente.   

                                                           
31  BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Uso de abordagens quantitativas em pesquisa sobre relações de 

gênero. In: COSTA, Albertina de Oliveira; BUSCHINI, Cristina (org.). Uma questão de gênero. Rio de 

Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992, p. 289-309. 
32   A pesquisa documental define documento como “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fonte de informação sobre o comportamento humano”. Segundo Cellard, a análise documental em pesquisa 

qualitativa favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. CELLARD, A. A análise documental. 

In: POUPART, J.  et al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: 

Vozes, 2008, p. 295-316. 
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Visando identificar raízes patriarcais em processos eclesiásticos é apresentada, no 

segundo capítulo, uma visão geral da tradição Batista na qual está situada a Igreja Batista do 

Pinheiro, objeto de estudo central esta pesquisa, que debate questões em torno dos princípios 

históricos batistas, governo congregacionalista e centralidade da Bíblia, a fim de situar o 

protestantismo Batista no Brasil e em Alagoas até chegar nas raízes de formação da Igreja 

Batista do Pinheiro. Por fim, são apresentados os primeiros movimentos de rupturas com as 

tradições de uma hermenêutica Batista Norte-americana na práxis eclesial da Igreja Batista do 

Pinheiro. 

O terceiro capítulo é dedicado à prática de interpretação bíblica desenvolvida pelo 

Grupo Flor de Manacá a partir da Leitura Popular e Feminista. Apresenta a trajetória do grupo 

a partir da formação do Grupo Bíblia e Gênero e o “jeito flor de manacá” de ler a Bíblia” é 

explicitado através dos conteúdos da Revista Flor de Manacá e das práticas interpretativas 

desenvolvidas no Acampamento de Mulheres da comunidade IBP. Para a construção do quarto 

e último capítulo, visando averiguar se houve transformações decorrentes da introdução da 

Leitura Popular e Feminista da Bíblia na práxis eclesial da IBP, volta-se o olhar para a prática 

eclesial da IBP, a fim de identificar elementos e aspectos agregados à prática comunitária da 

IBP que tenham relação com a Leitura da Bíblia e que representem alguma descontinuidade 

com ou desconstrução da tradicional hermenêutica Batista fundamentada numa perspectiva 

patriarcal. Por fim, são apresentadas algumas reflexões a partir da análise da logomarca usada 

pela comunidade IBP e transformações ocorridas no processo hermenêutico comunitário, que 

apontam para a construção de outro gênero de Igreja a partir da Leitura Popular e Feminista na 

IBP. 

Ao propor uma reflexão no campo acadêmico relacionado a hermenêutica bíblica, a 

partir de uma experiência vivenciada no espaço comunitário por meio de um grupo de mulheres 

que fazem Leitura Popular e Feminista na comunidade IBP, buscou-se dar acesso a um 

conhecimento que  fica  às margens das academias e dos círculos fechados intelectualizados, 

reafirmando, dessa maneira, os compromissos teológicos e políticos a que estão relacionados a 

Leitura Popular e Feminista da Bíblia, referencial base desse trabalho.  Experiências como estas, 

vivenciadas nos espaços populares e nos espaços comunitários das Igrejas, por serem de difícil 

documentação e argumentação acadêmica ficam, geralmente, invisibilizadas, restringindo seu 

registro às literaturas informais.  Experiências como esta, aqui relatadas são, inegavelmente 

importantes por sua capilaridade, alcançando de forma direta os dilemas da cultura patriarcal 

presentes na Igreja e na sociedade.  
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1 RAÍZES PATRIARCAIS DA INTERPRETAÇÃO BÍBLICA E LEITURAS 

FEMINISTAS 

 

“Já está posto o machado à raiz das árvores;  

toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.”33 

 

O patriarcado tem raízes profundas e as Leituras Feministas são como o “machado” que 

busca identificar e cortar suas raízes. A tradição patriarcal na interpretação bíblica é tão antiga 

como a própria formação do Cânon, que compõe o que hoje constitui as Sagradas Escrituras 

para as Igrejas Cristãs ou que é mais conhecido como Bíblia34. O desenvolvimento dos estudos 

feministas no campo da exegese e hermenêutica bíblica tem contribuído para chamar a atenção 

para o uso da Bíblia na legitimação e perpetuação de sistemas patriarcais predominantes na 

sociedade e na Igreja Cristã35. As leituras feministas têm oferecido outros modelos 

interpretativos, que têm representado, no campo da hermenêutica bíblica, uma transição 

paradigmática em vista de superação dos modelos patriarcais que permanecem vigentes, 

principalmente, na prática interpretativa de comunidades religiosas. As leituras feministas têm 

desenvolvido novas perspectivas de exegese e hermenêutica bíblica, em busca de maneiras de 

“libertar” o texto bíblico de suas amarras patriarcais, visando a proclamação de uma fé cristã 

mais justa e igualitária. 

Nesse sentido, identificar raízes patriarcais na interpretação bíblica é um dos passos 

importantes no processo de despatriarcalização das tradições interpretativas. Este capítulo, 

portanto, procura apresentar o lugar da Bíblia para as intérpretes feministas e o desafio de lidar 

com a herança patriarcal. Após, recupera a memória da entrada das mulheres na interpretação 

                                                           
33   Citação bíblica do Evangelho de Mateus (3.10). Uma aplicação metafórica da árvore e machado. A árvore 

sendo comparada ao patriarcado, com suas raízes profundas e, o machado, as Leituras Feministas, que buscam 

cortar essas raízes. A metáfora foi usada por mim numa Palestra conferida no I Congresso Reimaginar, que 

aconteceu de 9 a 11 de setembro de 2017, em Brasília. 
34   “Cânon”, “Sagradas Escrituras” e “Bíblia” são termos com origens e usos distintos nas tradições cristãs. 

Segundo Armstrong, em quase todas as principais tradições religiosas, as pessoas consideraram certos textos 

sagrados ontologicamente diferentes de outros documentos (ARMSTRONG, Karen. A Bíblia. Rio de Janeiro: 

Zahar Editora, 2007). “Cânon” é uma palavra grega que quer dizer “medida”, régua”, “norma” ou “lista”.  O 

uso do termo na tradição cristã passou a designar norma de fé. O cânon bíblico é a relação dos livros 

reconhecidos como inspirados. Os livros canônicos são, pois, aqueles que foram considerados pela tradição 

cristã “medida certa” da Palavra de Deus e formam o conjunto da Sagrada Escritura, que é composta por um 

conjunto de livros conhecido como Bíblia, palavra grega que significa “livros” ou “coleção de livros” 

(BRAKEMEIER, 2003, p. 17-26). 
35   Embora o Cristianismo seja múltiplo e complexo nas suas expressões históricas e locais, assume-se, aqui, a 

ideia de que o patriarcado, assim como nas diferentes sociedades e culturas, está presente de alguma forma ou 

de outra, de modo geral, nas Igrejas Cristãs. Com isso não se desconhece processos vividos em diferentes 

igrejas e comunhões de igrejas, no sentido de superar suas práticas patriarcais, justamente como resultado do 

esforço recente de movimentos feministas e de mulheres, lideranças, pesquisadoras e pesquisadores no interior 

das próprias igrejas. 
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bíblica e faz uma revisão no campo da hermenêutica bíblica, a partir da crítica feminista, 

identificando processos de patriarcalização36 e conclui, apresentando os caminhos percorridos 

pela hermenêutica bíblica feminista e o contexto bíblico Latino-americano.  

 

1.1 Uma aproximação à hermenêutica bíblica feminista 

 

Antes de analisar as raízes patriarcais que acompanham o desenvolvimento da 

hermenêutica bíblica, busca-se uma aproximação à hermenêutica bíblica feminista a partir de 

três pontos: o lugar da Bíblia para as intérpretes feministas, o projeto da Bíblia das Mulheres, 

como marco histórico da interpretação bíblica feminista e, por último, a hermenêutica bíblica e 

patriarcado. Estes pontos procuram lançar as luzes iniciais para uma revisão crítica no campo 

da hermenêutica bíblica a partir da ótica da hermenêutica feminista. 

 

1.1.1 O lugar da Bíblia para as intérpretes feministas 

 

É comum, nos círculos feministas, que teólogas e pastoras sejam indagadas sobre como 

podem ser, ao mesmo tempo, feministas e cristãs. Além disso, no caso de pastoras e biblistas é 

preciso constantemente responder: Como podem feministas continuar trabalhando com a 

Bíblia, um livro tão patriarcal? Como pode a Bíblia servir como fonte de espiritualidade para 

mulheres feministas?37. 

Existe uma grande variedade de respostas e opiniões a respeito da Bíblia entre as 

intérpretes feministas. Feministas consideradas “radicais” ou “pós-cristãs”, entendem que 

Bíblia é um instrumento patriarcal de opressão das mulheres e, portanto, não serve para 

                                                           
36  A patriarcalização da Bíblia é um debate da hermenêutica bíblica feminista desde a obra The Women’s Bible. 

Elisabeth Schüssler-Fiorenza, em As Origens Cristãs a partir da Mulher, registra a intuição da Cady Stanton 

que levou ao projeto: “A Bíblia é um produto de varões e da sociedade patriarcal”. Uma compreensão 

hermenêutica feminista visa uma avaliação crítica das tradições bíblicas, que perpetuam a herança patriarcal 

das Escrituras e seus efeitos na história da interpretação e transmissão (SCHÜSSLER-FIORENZA, 1992, p. 

50). O termo “despatriarcalização” foi usado pela estudiosa feminista do Antigo Testamento, Phyllis Trible, 

em um artigo intitulado Depatriarchalizing in Biblical Interpretation, em que propõe uma crítica à 

interpretação sexista da Bíblia (TRIBLE, Phyllis. Depatriarchalizing in biblical Interpretation. Journal of the 

American Academy of Religion, Vol. 41, n. 1, mar. 1973). 
37  A identificação como “feminista” pode ser, tanto consequência de auto identificação (quando as pessoas se 

vinculam pública e diretamente com os movimentos feministas e de mulheres e com as correntes teóricas 

feministas), quanto uma identificação projetada por pessoas e grupos em relação a quem discuta, defenda e 

atue com questões vinculadas a esses campos políticos e teóricos. Essa segunda forma de identificação, em 

geral, carrega consigo, ainda, uma perspectiva depreciativa por parte de quem a “projeta”. O mesmo pode 

ocorrer com relação à identificação como “cristã”, particularmente nos âmbitos acadêmico e dos movimentos 

sociais. Isso reforça o caráter e a posição ambígua de quem busca relacionar o feminismo (enquanto prática 

política e teórica) com a pertença a uma tradição religiosa (o Cristianismo) e a utilização de textos sagrados (a 

Bíblia). 
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construir uma espiritualidade de libertação. Mary Daly, teóloga católica, é uma das biblistas 

identificadas nessa linha. Em 1975 ela escreveu: “A coragem de deixar uma tal instituição como 

a Igreja Católica e, para além dela, o Cristianismo em geral e qualquer religião patriarcal, em 

todas as suas formas – tanto sacral quanto secular – brotou muitas vezes do desespero”.38 A 

exemplo de Mary Daly, muitas outras feministas cristãs com o mesmo argumento abandonam 

o Cristianismo e a Bíblia por considerar parte de uma tradição patriarcal irrecuperável, 

buscando outras fontes de espiritualidade que sejam mais libertadoras. 

Um outro grupo, mesmo reconhecendo elementos patriarcais que constituem a Bíblia, 

identificam elementos libertadores, que se sobressaem numa leitura mais abrangente da 

narrativa bíblica. A elas é atribuída a caracterização de “feministas reformistas”. Teólogas como 

Letty Russel, Rosemary Reuther e Phyllis Trible argumentam que “a Bíblia não é totalmente 

androcêntrica, mas também contém alguns princípios éticos absolutos e tradições feministas 

libertadoras”39 e seguem considerando a Bíblia como escrito fundante da fé cristã e do 

judaísmo, não abrindo mão de disputar seu uso e interpretação para a libertação das opressões 

e para construção de relações de equidade e justiça40. Cristina Conti, por exemplo, afirma que 

a Bíblia é testemunho da revelação, embora não deva ser confundida com a revelação mesma41. 

Já Letty Russell chama a atenção para o fato de que a Palavra de Deus não é equivalente aos 

textos bíblicos42. 

Carolyn Osiek, em 1985, orientada por esta pergunta, desenvolveu uma tipificação da 

relação das intérpretes feministas em relação à Bíblia, em pelo menos cinco alternativas: 

lealdade, rejeição, revisão, sublimação e libertação.  

1) A hermenêutica da lealdade mantém a lealdade à Bíblia uma vez que reconhece 

que o patriarcado não é problema da própria Bíblia, mas, exclusivamente das suas 

interpretações.
43. 

                                                           
38   Mary Daly é autora de The Church and the second sex (1968) e inspirado, desde o título, pela obra clássica de 

Simone de Beauvoir. Sob o impacto das mudanças anunciadas pelo Concílio Vaticano II, Daly faz uma crítica 

contundente à Igreja Católica, para manifestar, ao final, sua esperança de uma transformação profunda das 

estruturas eclesiais: “A diferença fundamental entre a visão da igreja e das mulheres de Simone de Beauvoir e 

aquela que motivou este livro é a diferença entre o desespero e a esperança”. Alguns anos mais tarde, em 1975, 

frustrada pelas expectativas não cumpridas após o Concílio, Daly reeditou seu livro Feminist postchristian 

Introduction: a critical review of the Church and the second sex, written from the perspective of 1975.  

(ROSADO, Maria José. O impacto do feminismo sobre o estudo das religiões. Cadernos Pagu, v. 16, 2001, p. 

79-96. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n16/n16a05.pdf>.  
39  SCHÜSSLER-FIORENZA, Elisabeth S. As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica. São 

Paulo: Paulinas, 1992, p. 54. 
40 SAKENFELD, Katharine Doob.  Usos feministas de los materiales bíblicos. In: RUSSELL, Letty M. 

Interpretation feminist de la Bíblia. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995, p. 65. 
41   CONTI, Cristina. Hermenêutica feminista. Disponível em: <http://servicioskoinonia.org/relat/225.htm>. 
42   RUSSELL, Letty M.  Liberating the word in Feminist Interpretation of the Bible. Philadelphia Pennsylvania: 

Westminster Press, 1985, p 11-18. 
43   OSIEK, Carolyn. The feminist and the Bible: hermeneutical alternatives. In: COLLINS, Adela Yarbro (org.) 

Feminist perspectives on biblical scholarship. Atlanta, Georgia: Scholars Press,1985, p. 93-105. 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n16/n16a05.pdf
http://servicioskoinonia.org/relat/225.htm
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2) A hermenêutica da rejeição em oposição à hermenêutica da lealdade, a Bíblia já 

não pode ter autoridade para as mulheres, porque toda a sua história deve ser 

considerada uma história de transmissão do patriarcado. 

3) A hermenêutica revisionista, distingue o caráter patriarcal factual da Bíblia, que 

seria uma “casca” (a palavra humana) e o cerne, “o caroço” não-patriarcal (a 

palavra divina) da revelação bíblica e defende que é possível encontrar, na própria 

Bíblia, um “princípio-não-patriarcal”, que proclama a plena humanidade a 

mulheres e homens.  

4) A hermenêutica do “eterno feminino” ou sublimacionista, entende que as imagens 

patriarcais sobre o divino precisam ser superadas ou sublimadas pelo resgate do 

“eterno feminino”. 

5) A hermenêutica de libertação tem seu ponto de partida à perspectiva da libertação 

da Teologia. A premissa básica é uma interpretação bíblica radical da mensagem 

escatológica de que o reino de Deus é justiça e contrário a todo sistema de 

opressão. E o início da realização deste reino, para as mulheres, é a libertação de 

toda dominação patriarcal. A Bíblia deve estar à serviço da libertação humana de 

toda opressão.44  

 

Novas perguntas e alternativas de respostas vão surgindo a partir de diferentes épocas e 

contextos. Por exemplo, as intérpretes feministas engajadas em uma Leitura Feminista, a partir 

de uma crítica pós-colonial, como Dube-Shomanah, Sugirtharahah e Kwok Pui-Lan45, tem 

ampliado a pergunta sobre o lugar da Bíblia para intérpretes feministas em sociedades não 

ocidentais e não judaico-cristãs. Elas têm chamado a atenção para o perigo de uma 

hermenêutica feminista que visa despatriarcalizar sem descolonizar. Na leitura feminista pós-

colonial, percebe-se que os discursos patriarcais na Bíblia, estão relacionados com discursos 

imperialistas de dominação, que envolvem a subordinação e a imposição religiosa, política, 

econômica e cultural de uma nação sobre as outras. Não desmascarar essa relação seria cair em 

uma armadilha.  Isto seria nas palavras de Dube-Shomonah como “dirigir um carro diferente 

na mesma estrada ou embarcar em um foguete feminista na órbita patriarcal”.46   

Conclui-se, portanto, que a grande maioria das biblistas assume relações e percepções 

distintas e graduadas, do lugar que a Bíblia ocupa na vida e na espiritualidade das mulheres. As 

respostas dadas pelas mulheres, tanto afetivas quanto políticas, diante da consciência do duplo 

potencial de opressão-libertação contido nas Escrituras Sagradas são, da mesma forma, distintas 

e variadas.  A questão central é que, mesmo reconhecendo as marcas e raízes patriarcais-

coloniais presentes nos textos e nas interpretações, a Bíblia continua sendo recurso importante 

                                                           
44    OSIEK,1985, p. 97. 
45   Dube-Shomanah, Sugirtharahah e Kwok Pui-Lan são intérpretes feministas pós-coloniais muito citadas nos 

ambientes acadêmicos. Ver: SUGIRTHARAHAH, R. S. Postcolonial reconfigurations: an alternative way of 

reading the bible and doing Theology. Oxford: New York: Oxford University Press, 2002, St. Louis, MO: 

Chalice Press,1989; SHOMONAH, Musa Dube. Postcolonial feminist interpretation of the Bible. St. Louis- 

Missouri: Chalice Press, 2000; PUI-LAN, Kwok. Discovering the bible in the non-biblical-world. Eugene, 

Oregon: Wipf & Stock Publishers,1995.  
46   DUBE-SHOMONAH, 2012, p. 64. 
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para muitas mulheres feministas que atuam no campo da disputa da Bíblia como instrumento 

de libertação contra todas as formas de opressão, violência e injustiça. 

 

1.1.2 O projeto Bíblia das mulheres: primeiros passos de uma interpretação não 

patriarcal 

 

Uma das primeiras críticas feitas à Bíblia como escrito patriarcal usado contra as mulheres 

foi efetuada já no século XIX, por Elizabeth Cady Stanton. Em 1985, um grupo de mulheres 

lideradas por Stanton publicou a obra inédita denominada The Women’s Bible, um projeto 

coletivo de interpretação bíblica, que nasceu como um projeto de revisão dos conteúdos sexistas 

da Bíblia. The Women’s Bible traz uma crítica radical ao uso das Escrituras contra as mulheres 

denunciando, desde a ausência e invisibilização das mulheres nos textos, quanto as 

interpretações favoráveis à escravidão e à subjugação das mulheres na Igreja e na sociedade. O 

trabalho de revisão interpretativa da Bíblia foi realizado por 30 mulheres e alguns poucos 

homens parceiros dos Estados Unidos e da Europa, especialistas em línguas originais e 

Teologia. The Women’s Bible recebeu muitos ataques e críticas, porém marcou a história da 

interpretação bíblica a partir das mulheres47. 

O que motivou inicialmente o projeto foi o contexto do movimento das sufragistas, que 

defendia o direito das mulheres ao voto e à propriedade. Um dos problemas que as mulheres do 

movimento frequentemente enfrentavam era o uso de textos bíblicos, por parte de seus 

adversários, que afirmavam que a vontade de Deus era a submissão das mulheres e que elas não 

deveriam falar em público. Textos bíblicos não só inibiam a participação das mulheres, mas, 

também, as tachavam de pecadoras, pois elas iam contra a vontade de Deus. A partir do uso da 

Bíblia contra a emancipação e direito das mulheres é que Stanton decidiu abordar 

especificamente a questão das mulheres na Bíblia. Stanton começou a planejar um estudo acerca 

da Bíblia em 1886. Este estudo iria analisar a Bíblia não como um livro inspirado diretamente 

por Deus, mas como um livro escrito por seres humanos em contextos específicos48.   

O pressuposto de que a Bíblia funciona como uma legitimação do patriarcado social e 

eclesiástico está presente em todo comentário desenvolvido em The Women’s Bible. O 

comentário está dividido em duas partes. O primeiro volume se atém aos textos do Pentateuco, 

enquanto o segundo volume se dedica ao estudo de outros textos do Antigo Testamento e aos 

                                                           
47  DEIFELT, Wanda. Os primeiros passos de uma hermenêutica feminista: A Bíblia das mulheres editada por 

Elisabeth Cady Stanton. Estudos Teológicos, v. 32, n. 1, 1992, p. 13. 
48   DEIFELT, 1992, p. 6. 
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textos do Novo Testamento. O comentário é baseado, principalmente, em uma teologia da 

criação. O primeiro relato da criação, em Gênesis 1, foi usado como princípio de análise. Os 

capítulos 1-3 do livro de Gênesis ocupam lugar importante na construção do argumento 

exegético-teológico. A interpretação de Gênesis 3.1-24, que é um dos textos bíblicos utilizado 

nas interpretações patriarcais para justificar a submissão das mulheres é questionada por 

Stanton, que faz uma contra argumentação destacando a coragem, a dignidade e a elevada 

ambição de Eva por conhecimento e denuncia a interpretação masculina, responsável pela 

doutrina de submissão e subordinação da mulher, baseada nos relatos da criação49.  

A maldição da mulher é inserida num espírito hostil para justificar a sua degradação 

e sujeição ao homem. Obedecendo as leis de saúde, dieta, vestimentas e exercícios, o 

período da maternidade devia ser de muito vigor, de corpo e de mente, uma situação 

tão natural não devia ser acompanhada de sofrimento. Observando as leis físicas e 

psíquicas, a chamada maldição facilmente pode ser transformada em benção. Alguns 

clérigos falam da maternidade como uma invalidez, e depois cantam o Magnificat em 

todas as catedrais ao redor do mundo. Através de todos os diferentes cenários da 

história, a mãe da humanidade sempre foi o fator maior da civilização. (...) Percebem 

o fato significante de que sempre ouvimos sobre a “queda do homem” e não a queda 

da mulher, mostrando que o consenso do pensamento humano tem sido mais infalível 

do que a interpretação masculina. Ao ler essa narrativa cuidadosamente, ficaria 

surpresa que qualquer homem pudesse sugerir que o dogma da inferioridade da 

mulher esteja definido aqui.50  

 

No comentário da mesma passagem bíblica, Stanton refere-se ao patriarcado como uma 

construção histórica, no qual as mulheres perderam espaço para os homens e aponta para um 

futuro de igualdade (Amphiarchate) entre homens e mulheres. 

Muitas vezes ouvimos a opinião de que a mulher sempre foi, e sempre será submissa. 

Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Ela desfrutou de uma liberdade individual 

ilimitada durante muitos séculos, e os eventos dos dias atuais todos apontam para uma 

rápida emancipação. Os cientistas agora dizem que a raça humana se desenvolveu 

durante 85,000 anos. Eles atribuam 60,000 ao selvagismo, 20,000 ao barbarismo e 

5,000 à civilização. Os historiadores mais recentes nos contam que as mulheres 

reinaram supremas durante séculos. Aquele período era chamado de Matriarcado. 

Depois o homem tomou as rédeas do governo e agora estamos sobre um Patriarcado. 

Mas vemos por todos os lados novas forças se unindo, e a mulher já está paralela com 

o homem na arte, na ciência, na literatura e no governo. A próxima dinastia, onde 

ambos reinarão como iguais, será o “Amphiarchate” (Igualitária), que está 

chegando.51 

 

Segundo Elisabeth Schüssler-Fiorenza, os pressupostos que deram base ao projeto The 

Women’s Bible ainda são considerados válidos pelas intérpretes feministas de hoje. São eles: a 

Bíblia é usada como arma política contra a emancipação das mulheres; a Bíblia é um livro 

                                                           
49  STANTON, Elisabeth Cady and the Revising Committee. The Woman’s Bible. Part I. Coalition, Seattle, 

Washington: Task Force on Women and Religion, 1974, p. 24-25. 
50   STANTON, 1974, p. 15. 
51   STANTON, 1974, p. 19. A discussão sobre a existência do matriarcado ou de sociedades matrilineares é extensa 

e, no geral, inconclusiva. Não se pretende aqui aprofundar essa discussão apresentada pela autora num contexto 

distinto. 
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político; a Bíblia é um livro patriarcal. Por essa razão, o trabalho de mulheres em torno de uma 

interpretação não patriarcal da Bíblia permanece pertinente e necessário52. 

 De acordo com a especialista em estudos bíblicos pós-coloniais Dube-Shomonah, “Stanton, 

tinha a mais viva consciência de que a Bíblia como cânon escriturístico era mais que uma 

simples coleção de livros e que sua interpretação é institucionalmente dirigida por interesse por 

uma classe masculina dominante”.53 Já para Wanda Deifelt:  

Ao escrever esta série de comentários, Elizabeth Cady Stanton e seu comitê 

quebraram a lei não-escrita de que as mulheres não eram capazes de interpretar as 

Escrituras. Em muitas das cartas que ela recebeu, as pessoas, na sua maioria homens, 

expressavam a sua opinião de que era ridículo mulheres estarem interpretando a Bíblia 

e ainda mais sob uma perspectiva feminista. Com a Bíblia das Mulheres temos, pela 

primeira vez, as mulheres assumindo uma parcialidade hermenêutica ao declarar que 

iriam ler os textos sob a ótica das mulheres e procurar pela igualdade entre homens e 

mulheres, sem a pretensão de serem universais.54 

 

As leituras feministas da Bíblia são, portanto, herdeiras desse legado histórico, fazendo da 

hermenêutica bíblica uma estratégia de luta contra o patriarcado. Reconhecer as raízes da 

patriarcalização da interpretação bíblica consiste em um dos passos para enfrentar e 

desconstruir leituras patriarcais que atingem e afetam a vida das mulheres. O projeto The 

Women’s Bible pode servir de ilustração para as implicações políticas e hermenêuticas de uma 

interpretação bíblica feminista e o impacto para a tarefa interpretativa de uma leitura crítica ao 

patriarcado. 

  

1.1.3 Hermenêutica bíblica feminista e patriarcado 

 

“O patriarcado tem Deus (e a Bíblia) ao seu lado” 

 

Após discutir diferentes perspectivas de intérpretes feministas acerca da Bíblia e 

visualizar um marco importante no processo de despatriarcalização do texto bíblico, segue o 

desafio de lidar com a tradição interpretativa patriarcal que o acompanha. Como visto, essa é 

uma luta e um desafio das mulheres e intérpretes feministas55 de ontem e de hoje. O patriarcado 

                                                           
52   SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 30. 
53   DUBE-SHOMANAH, Musa W. Schrift, Feminismus und postkoloniale Kontext. In: Concilium Internationalte 

Zeitschrift für Theologie, v. 34, n. 3, 278-287. 
54   DEIFELT,1992, p. 5-14. 
55   O uso aqui de “mulheres e intérpretes feministas” não pretende ser restritivo ou essencialista, mas político. A 

entrada de mulheres no estudo de Teologia não representa automaticamente uma ruptura com modelos 

androcêntrico-patriarcais e heteronormativos. Segundo Ivone Gebara: “Ultrapassar as fronteiras 

reivindicatórias significa tocar no problema maior, isto é, não se limitar a conseguir lugares semelhantes ou 

iguais aos homens, mas buscar uma reorganização da sociedade no seu conjunto” (GEBARA, 1989, p. 11). As 

Teologias e Hermenêuticas Feministas demarcam um novo território epistemológico, pois não sustentam 

apenas o ingresso e o acesso das mulheres. Ela demarca o campo de ação teológica com um diferencial: chama 
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bíblico é inimigo antigo que permanece aterrorizando a vida de mulheres. Phyllis Trible, em 

seu trabalho intitulado Depatriarchalizing in biblical Interpretation recupera uma afirmação de 

Kate Millet: “O patriarcado tem Deus ao seu lado”. Trible busca, a partir dessa referência, 

evidenciar a tendência patriarcal dos textos bíblicos56.  

O movimento de mulheres do século XIX começou nomeando o poder cultural-político 

dominante nas relações e estruturas do patriarcado. O termo significa literalmente “dominação 

do pai’. Desde então, este conceito-chave da análise feminista tem sido importante para os 

movimentos e estudos feministas. Na interpretação bíblica, tornou-se também uma categoria 

importante de análise do texto bíblico. No dicionário de Teologia Feminista, o termo 

patriarcado é trabalhado por Luise Schottroff e Christine Schlumberger e é definido, antes de 

tudo, como um conceito de luta e, depois, como “um vasto sistema de dominação 

(poder/domínio/poder-hierarquia), que abrange tanto formas de organização social pré-estatais, 

como as sociedades segmentárias, além de formas estatais como o Império Romano à época do 

aparecimento do Cristianismo ou às atuais estruturas de Estado e de poder”.57  

A crítica feminista à tradição patriarcal da religião cristã aparece como elemento chave 

nos escritos clássicos de teólogas feministas, como Mary Daly em The Church and the Second 

Sex (A Igreja e o segundo sexo -1969) e Beyond God the Father (Além do Deus Pai - 1973); 

Rosemary Radford Reuther em Religião and Sexism (Religião e Sexismo -1974) e Letty Russell 

em Human Liberation in a Feminist Perspective (Libertação Humana na Perspectiva Feminista 

-1974)). Nestas obras, as autoras propõem uma reconstrução da religião cristã para além do 

patriarcado58. A crítica ao patriarcado é, também, categoria de análise no trabalho pioneiro de 

interpretação bíblica feminista de Phyllis Trible. Para Trible, “a despatriarcalização não é uma 

operação que a exegeta/o exegeta perfaz no texto. Ela é uma hermenêutica operando dentro da 

própria Escritura”.59 Neste sentido, o trabalho da hermenêutica feminista é encontrar e operar 

com o texto a partir dessa perspectiva libertadora. Assim, se constitui como princípio da 

                                                           
a atenção para a exclusão das mulheres e outros grupos a partir dos discursos e argumentos patriarcais baseados 

em concepções errôneas da biologia e do divino. Ela provoca um deslocamento ou uma desterritorialização da 

Teologia com suas interpelações, reflexões e ações e propõe uma reorganização da teologia, dos espaços de 

debates teológicos e da igreja. Apesar do uso político do termo destacando as mulheres, neste artigo é assumida 

a perspectiva defendida por Bell Hooks: Feminism is for everybody! (HOOKS, Bell. El feminismo es para todo 

el mundo. Disponível em: <https://www.traficantes.net/libros/el-feminismo-es-para-todo-el-mundo>. Acesso 

em: 9 maio 2018). 
56   TRIBLE, 1973, p. 30-48. In: MILLET, Kate. Sexual Politics. Garden City: NY, Doubled Day & Company, 

1970, p. 51. 
57   GOSSMAN, Elisabete. Dicionário de teologia feminista. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 371. 
58   RUETHER, Rosemary R. Sexismo e Religião: rumo a uma Teologia feminista. Tradução de Luís Marcos 

Sander; Walter Altmann. São Leopoldo/RS: Sinodal, 1993, p. 117, 
59  TRIBLE, Phyllis. Depatriarchalizing in biblical interpretation. Journal of the American Academy of Religion, 

Vol. 41, n. 1, March, 1973. 

https://www.traficantes.net/libros/el-feminismo-es-para-todo-el-mundo
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despatriarcalização agindo nas tradições bíblicas e teológicas.  

No Brasil e na América Latina, a crítica a tradição interpretativa patriarcal presentes nos 

Escritos bíblicos, na Igreja e na Teologia, aparece nos primeiros trabalhos das teólogas 

feministas: Irene Foulkes, Elsa Tamez, Ivone Gebara, Maria Clara Lucchetti Bingemer, Ana 

Flávia Gorgulho.60 E no trabalho de segunda geração, que desponta logo a seguir, a partir da 

década de 1980: Ivoni Richter-Reimer, Nancy Cardoso, Luiza Etsuko Tomita, Wanda Deifelt. 

Elaine Gleci Neuenfeldt, Marga Janete Ströher, Tânia Mara Vieira Sampaio.61 Elisabete 

Schüssler-Fiorenza afirma que a história patriarcal não é ausência da história de mulheres.62 

Rosemary Reuther ressalta que a tradição bíblico-cristã é uma tradição de conflitos entre uma 

perspectiva patriarcal e perspectivas não-patriarcais.63 A partir destas referências, percebe-se 

que a crítica aos sistemas de opressão e dominação patriarcal foi elemento chave nos inícios 

da hermenêutica feminista. A interpretação da opressão das mulheres passa por uma análise 

dos sistemas estruturais de opressão construídos historicamente e não como algo pré-existente 

e natural64. Ivoni Richter-Reimer, apresenta importantes análises sobre o sistema patriarcal no 

qual os textos do Novo Testamento foram vivenciados, transmitidos e compilados.  Entre o 

sistema de dominação patriarcal romano e o patriarcado judeu, a memória do movimento 

igualitário de Jesus foi preservada como resistência de grupo à ideologia patriarcal dominante. 

É nesse contexto que é são constituídos os textos neo-testamentários.65 Teologicamente, o 

patriarcado é interpretado juntamente com a categoria de opressão como um pecado estrutural, 

uma “corporização e realização institucional e estrutural do mal”66. Nas lutas e estudos 

feministas esta categoria tem sido problematizada e ampliada por outras categorias 

correlacionadas, tais como categorias de raça, gênero, classe, sexo. 

Nos estudos bíblicos feministas, tem sido de importante contribuição a categoria 

denominada de “kiriarquia” ou “kiriocentrismo” desenvolvida por Elisabeth Schüssler-

                                                           
60  RICHTER REIMER, Ivoni. Grava-me como selo sobre teu coração. Teologia Bíblica Feminista. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p. 24. 
61  SCHÜSSLER FIORENZA, Elisabeth. Quebrando o silêncio: a mulher se torna visível. Concilium, 202 (1985/6); 

BINGEMER, Maria Clara Lucchetti ... e a mulher rompeu o silêncio. A propósito do segundo encontro sobre 

a produção teológica feminina nas Igrejas cristãs. Perspectiva Teológica, n. 18, (1986) p. 371-381. 
62  SCHÜSSLER FIORENZA, Elizabeth. As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica. São 

Paulo: Paulinas, 1992, p. 53. 
63   RUETHER, R. R. Sexismo e religião: rumo a uma Teologia Feminista, São Leopoldo: Sinodal, 1993, 18-45.  
64 SCHÜSSLER FIORENZA, Elizabeth. Caminhos de sabedoria: uma introdução à interpretação bíblica 

feminista. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2009, p. 134-135. 
65  RICHTER REIMER, Ivoni. Patriarcado e economia política: O jeito romano de organizar a casa. In: Economia 

no mundo bíblico. Enfoques sociais, históricos e teológicos. São Leopoldo: CEBI/Sinodal, 200, p. 72-97. 
66  SCHÜSSLER FIORENZA, 2009, p. 128. 
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Fiorenza, entendido como um sistema correlacionado de dominações67. De acordo com 

Schüssler-Fiorenza, as sociedades de kiriarquia precisam de uma classe serva de pessoas. A 

existência dessa classe é mantida através de leis, de sistemas educacionais, políticos e 

religiosos. Tudo sustentado pela crença de que os membros de uma classe serva são inferiores 

por natureza, ou por decreto divino, àqueles a quem estão destinados a servir. O patriarcado 

visto por lentes feministas não é compreendido como um sistema dualista essencialista, em vez 

disso é um conceito analítico que permite interações múltiplas de gênero, raça, classe e suas 

inscrições discursivas e reproduções ideológicas.68  

Outro elemento teórico e conceitual que têm impactado a discussão sobre patriarcado é 

em torno da categoria de gênero. Nas lutas e estudos feministas, o conceito de patriarcado tem 

sido problematizado e ampliado, tanto através da emergência e utilização da categoria de gênero 

e seus desdobramentos, bem como através da intersecção com outras questões como raça e 

etnia, classe social, geração, identidades. Gênero é uma maneira de ler, interpretar e 

compreender o mundo e as relações.69 Gênero é, portanto, uma categoria hermenêutica. Ivone 

Gebara, em seu livro Rompendo o Silencio, introduzia o “novato conceito de gênero” no campo 

da teologia feminista num gesto de ousadia epistemológica.  Ela utilizou o “novo conceito” para 

analisar o problema antropológico que ela denominou “uma fenomenologia feminista do 

mal”.70  Segundo Gebara “o conceito de gênero (gender) aparece como um dos últimos 

conceitos hermenêuticos introduzidos pelo feminismo ocidental.”71  

Os estudos de gênero começaram a fazer parte da leitura feminista da realidade, na 

década de 1980 como “meio de avaliar as diferenças entre os sexos e denunciar o uso de certos 

poderes a partir da afirmação da diferença.”72 Conforme definido pela historiadora norte-

americano Joan Scott, gênero é uma categoria de análise histórica e destaca os aspectos 

                                                           
67   Elisabeth Schüssler Fiorenza em seu artigo publicado na REVER (Revista de Estudos da Religião) Deus (G*d) 

[*] trabalha em meio a nós: de uma política de identidade para uma política de luta, traduzido por Neusa 

Steiner,  fala da criação do neologismo Kiriarquia ou kiriocentrismo: “Pelo fato de as categorias patriarcais e 

o androcentrismo continuarem sendo entendidos simplesmente em termos de gênero, como a dominação de 

todos os homens sobre todas as mulheres, cunhei em "But she said" [27] os neologismos Kiriarquia (kyriarchy) 

e kiriocentrismo (da palavra grega para "regra/domínio do mestre/mestre-centrismo"), para nomear as 

estruturas múltiplas sócio-políticas e religiosas da opressão e desumanidade sistemáticas. O ponto focal de tal 

análise sistemática é a multiplicidade de mulheres oprimidas, que lutam por sobrevivência, dignidade humana, 

autodeterminação e bem-estar. Elas são interlocutoras de uma crítica à teologia feminista de libertação.  

      Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv1_2002/t_fioren.ht>. 
68   SCHÜSSLER FIORENZA, 2009, p. 140. 
69   BIDEGAIN, Ana Maria. Gênero como categoria de análise na história das religiões. In: BIDEGAIN, Ana 

Maria (org.) Mulheres, autonomia e controle religioso na América Latina – Cristianismo na América Latina e 

no Caribe: história, debate, perspectivas. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 22. 
70   GEBARA, 2000, 22. 
71   GEBARA, 2000, p. 38. 
72   GEBARA, 2000, p.104. 

http://www.pucsp.br/rever/rv1_2002/t_fioren.ht
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relacionais às definições normativas do que é considerado feminilidade e masculinidade. O 

gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem 

os sexos e o gênero é uma forma primária de significar as relações.73 Neste sentido, para Scott, 

gênero ajuda a repensar os métodos de análise e procurar maneiras de mudar, se constituindo 

assim, uma categoria-chave para a pergunta sobre como as coisas aconteceram e porque elas 

aconteceram de uma certa maneira. A utilização da categoria de gênero nos estudos feministas 

e estudos Queer74 tem sido importante para ampliar a análise crítica dos sistemas de poder para 

além do dualismo ou binômio homem-mulher.  

Os estudos pós-coloniais e decoloniais75 aplicados ao campo dos estudos bíblicos 

feministas, somam-se na ampliação da crítica ao patriarcado. Há certa imprecisão no uso das 

expressões “pós-coloniais” e “decoloniais” que representam críticas diversas. Tais perspectivas 

têm em comum as suas bases de sustentação, que consistem, sobretudo, na emancipação do 

eurocentrismo e nas resistências ao capitalismo colonial moderno. De modo geral, o 

pensamento pós-colonial emergiu no contexto da Ásia e África e o pensamento decolonial 

surgiu no contexto latino-americano, perguntando-se se o pensamento pós-colonial vindo da 

Ásia e África podem ser assumidos e transferidos sem maiores críticas para uma análise das 

especificidades do contexto latino-americano76.  

No contexto dos estudos bíblicos pós-colonial no continente africano e asiáticos, as 

teólogas e exegetas pós-coloniais, tais como Dube-Shomonah e Kowk Pui-lan, realizam o 

cruzamento entre a crítica patriarcal e a crítica colonial nos estudos bíblicos, visando uma crítica 

do poder colonial-patriarcal que sustenta as teologias e leituras fundamentalistas, patriarcais e 

colonialistas da Bíblia. Já no contexto latino-americano, Elsa Tamez, fazia, desde os primeiros 

                                                           
73   SCOTT, Joan. Gênero: Uma categoria útil para análise histórica. Texto original: Gender: a useful category of 

historical analyses. Gender and the politics of history. New York, Columbia University Press. 1989, p. 21. 
74  A teoria Queer representa um rompimento com a ideologia heteronormativa e heterossexual que se estabelece 

como padrão universal. Sobre a utilização dos estudos Queer na Teologia, ver: MUSSKOPF, André Sidnei. 

Talar Rosa: homossexuais e o ministério na Igreja. São Leopoldo: Oikos, 2005, p. 128; ALTHAUS-REID, 

Marcela. The Queer God. London: Routledge, 2003, p. 24-25. 
75   Não se encontram nos dicionários os termos “descolonial” e nem “decolonial” ou “pós-colonial” apenas o 

verbo “descolonizar”. Estas palavras são neologismos que tem a ver com ideia histórica de descolonização. As 

teorias descoloniais ou pós-coloniais se construíram no contexto da crítica e do diálogo com o pós-

estruturalismo, o pós-marxismo, o desconstrutivismo e a visão pós-moderna. Ver: BALLESTRIN, Luciana. 

América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, 11, agosto de 2013, p. 89-117.  
76   As teorias decoloniais ou pós-coloniais têm sido produzidas em muitos lugares e há algumas décadas. Pode-se 

situar seu surgimento nas lutas de libertação de países colonizados entre as décadas de 40 e 50, especialmente 

de países asiáticos e africanos. Na América Latina e Caribe, as pesquisas mais recentes sobre decolonialidade 

têm autores como Lander, Mignolo, Dussel e Quijano. Veja artigo de Paulo Agostinho de Nogueira Batista.  

Pensamento Decolonial, Teologias Pós-coloniais e Teologia da Libertação. Disponível em: BAPTISTA, Paulo 

Agostinho Nogueira. Pensamento Decolonial, Teologias pós-coloniais e Teologia da Libertação.  

     Perspect. Teol., Belo Horizonte, v. 48, n. 3, p. 491-517, set./dez. 2016. Disponível em:  

<https://www.researchgate.net/publication/316726496_PENSAMENTO_DECOLONIAL_TEOLOGIAS_PO

S-COLONIAIS_E_TEOLOGIA_DA_LIBERTACAO>.  Acesso em: 28 jun. 2018.  

https://www.researchgate.net/publication/316726496_PENSAMENTO_DECOLONIAL_TEOLOGIAS_POS-COLONIAIS_E_TEOLOGIA_DA_LIBERTACAO
https://www.researchgate.net/publication/316726496_PENSAMENTO_DECOLONIAL_TEOLOGIAS_POS-COLONIAIS_E_TEOLOGIA_DA_LIBERTACAO
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momentos de vigência da Teologia da Libertação na América Latina, uma crítica que ia além 

da questão econômica de classe. Sua crítica às opressões já agregavam as categorias de gênero 

e colonialidade. Dizia ela: “a opção pelo pobre não dá conta de abarcar totalmente as outras 

opressões, além da econômica”. Ela pensa que “a libertação tem, em primeiro lugar que ver 

primeiramente com a dignidade humana e o respeito, depois com a pobreza. Para uns, os direitos 

fundamentais são individuais; para outros são em primeiro lugar coletivos, culturais”. Tamez 

afirma, ainda, que a libertação não pode ser apenas do capitalismo, mas da colonialidade77. Por 

isso, a construção de leituras feministas no campo da religião, da Teologia e da hermenêutica 

bíblica emprestam e aprofundam a discussão sobre patriarcado, para entender como se 

constroem as relações de poder sustentadas em símbolos culturais, conceitos normativos, 

instituições e identidades subjetivas78 que mantém determinadas pessoas e grupos sociais em 

posição de inferioridade. De modo específico, as teologias e hermenêuticas bíblicas feministas, 

utilizando-se de instrumentais próprios, explicitam de que forma o patriarcado se materializa 

nas concepções e estruturas religiosas, inclusive a partir dos textos sagrados. Tal abordagem 

permite descobrir os elementos patriarcais presentes na tradição, fundamentais para os 

processos de despatriarcalização. 

A contribuição mais destacada neste caminho foi a de Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Sua 

obra As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica79, significou um marco na 

interpretação feminista onde ela entregou elementos para elaboração de uma hermenêutica 

bíblica feminista a partir de novos paradigmas interpretativos que propõe uma reviravolta nas 

metodologias de análise de textos bíblicos, que rever conceitos e procedimentos e apresenta 

novos caminhos de interpretação de textos bíblicos que possibilitem a desconstruções das 

tradições interpretativas patriarcais e kyriocêntricas. O método proposto por Schüssler-Fiorenza 

é fundamental para aproximação aos textos bíblicos tendo em vista a despatriarcalização da 

interpretação bíblica.  

  No caminho de construção de um novo paradigma de interpretação Schüssler-Fiorenza 

desconstrói, criticamente, os paradigmas que, segundo ela, não servem para a formulação de 

uma hermenêutica feminista de libertação: a) o primeiro deles é o modelo dogmático, onde 

                                                           
77   TAMEZ, Elsa. Teología feminista Latino-americana. In: AQUINO, Maria Pilar; TAMEZ, Elsa. Quito: Abya-

Yala, 1998, p. 513. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/livros/libro_congreso_continental_de_teologia_tomo_ii

.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2016.  
78   Esses são os quatro elementos trabalhados por SCOTT, Joan W. Gender: a useful category of historical analysis. 

The American Historical Review, Vol. 91, n. 5.1986, p. 153-175. 
79   SCHÜSSLER FIORENZA, Elisabeth.  As origens cristãs a partir da mulher: uma nova hermenêutica. São 

Paulo: Paulinas, 1992. 
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textos bíblicos são usados para justificar e apoiar os ensinamentos religiosos; O princípio da 

inspiração verbal é insistido. Este modelo tem sido usado para justificar posições patriarcais, 

como o lugar secundário das mulheres na igreja e na sociedade. b) O segundo modelo é o 

histórico positivista, que parte de uma visão mais crítica e científica, que considera a Bíblia 

como um conjunto de textos históricos, cuja verdade depende de sua viabilidade histórica. 

Dentro deste modelo, o texto bíblico tem que passar pelos testes de “comprovação” histórica. 

c) O terceiro modelo, hermenêutico-dialógico ver na Bíblia, um amálgama de textos que 

respondem, cada um, a uma situação e contexto específico; haveria, assim, uma "verdade 

relativa", relacionada à certas situações. Esse modelo permite procurar critérios para definir um 

cânon "dentro do cânon".80 

O novo modelo de interpretação feminista proposto por Schüssler-Fiorenza parte de 

outro paradigma que não está interessado em provas dogmáticas ou histórico-científicas.  Este 

é um modelo de crítica à ideologia que acredita que o texto tem poder ideológico persuasivo e 

performativo e funcionam para legitimar ou desafiar os status quo. De acordo, com autora, ao 

trabalhar com esse paradigma aprendemos mais a avaliar o efeito ideológico do texto. 

Aprendemos a investigar como a Bíblia é usada para inculcar conjuntos de convicções e 

mentalidades e, também, de atitudes de submissão e de dependência como obediência à vontade 

de Deus, que nos predispõe a aceitar e internalizar violência e preconceitos81.   

Schüssler-Fiorenza propõe, então, um modelo feminista de interpretação bíblica. O 

modelo é dinâmico e criativo. Schüssler-Fiorenza nomeia de “dança hermenêutica da 

sabedoria” e, como a dança é aberta a uma variedade de passos que possibilitam uma 

interpretação feminista da Bíblia numa perspectiva libertadora: a hermenêutica da suspeita-

desconstrução, a hermenêutica da memória-reconstrução e a hermenêutica da imaginação e 

reimaginação criativa82. Nessa dança hermenêutica existe uma variedade de passos e ritmos que 

podem orientar o processo interpretativo. A hermenêutica crítico-feminista se move em círculos 

que traçam espirais e em espirais que traçam círculos. É um processo sempre em movimento: 

repete-se de forma diferente e desde uma perspectiva particular segundo cada situação, fazendo 

brotar da tradição de experiências o significado relacionado a cada situação concreta. 

Desconstrói a retórica kiriarcal e a política de desigualdade e a subordinação inscritas na 

tradição, elaborando novas formulações, assim como propõe práticas emancipadoras 

radicalmente democráticas na experiência atual. 

                                                           
80  SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 26-28. 
81  SCHÜSSLER FIORENZA, 2009, p. 188-213. 
82  SCHÜSSLER FIORENZA, 2009, p. 188-218 
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Schüssler Fiorenza propõe diversos movimentos hermenêuticos para a interpretação 

bíblica, os quais operam em dois níveis diferentes de interpretação: a interpretação do presente, 

e a interpretação das tematizações da experiência passada. Dentre os passos da “dança 

hermenêutica” feminista que vão entre o presente e a tradição passada, destacamos quatro: 1. 

A hermenêutica da suspeita, que desmascara perspectivas socioculturais androcêntricas ocultas, 

ou naturalizadas; 2. A hermenêutica da avaliação-proclamação crítica que discerne o uso dos 

textos bíblicos como palavra de Deus, e as práticas atuais que visibilizam a ação de Deus entre 

nós; 3. A hermenêutica da imaginação criativa recria as tradições bíblicas relacionadas a 

mulheres por meio da imaginação à luz de experiências emancipadoras atuais; 4. A 

hermenêutica da recordação e recuperação busca recuperar o lugar das mulheres na tradição de 

experiências, rompendo interpretações distorcidas pelo sexismo. Com estes passos entra-se em 

uma espiral de interpretação bíblica, que não termina porque está aberto a constantes diálogo.83  

A proposta de Schüssler Fiorenza, entregou importantes elementos para uma hermenêutica 

bíblica feminista que atende a seguinte questão: Como ler a Bíblia com as mulheres, movendo-

se de uma interpretação androcêntrica e patriarcal, desconstruindo suas múltiplas expressões, 

para uma interpretação a partir das experiências das mulheres em suas lutas por igualdade e 

justiça. De acordo com a Ute Seibert, a grande diferença dos modelos de interpretação feminista 

é que enquanto os métodos tradicionais têm como ponto de partida, a Bíblia, os métodos 

feministas, partem das experiências de mulheres.84 Esse é o elemento-chave para a interpretação 

bíblica a partir de uma perspectiva feminista. As diferentes correntes da leitura bíblica feminista 

têm exercitado esses movimentos hermenêuticos, reelaborando criativamente. Com estes novos 

paradigmas e passos hermenêuticos, resgata-se a presença e o protagonismo de mulheres no 

processo das histórias bíblicas e se faz uma crítica ampla e abrangente as estruturas patriarcais 

presentes no texto e na realidade. 

 

1.2 Raízes patriarcais da interpretação bíblica 

 

Depois da aproximação inicial à hermenêutica bíblica feminista, segue uma análise a partir 

da crítica feminista às raízes patriarcais da hermenêutica bíblica, abrangendo três momentos: 

Dos processos patriarcais na seleção e canonização das Escrituras; Interpretação patrística-

medieval e suas raízes patriarcais e Reforma e Modernidade: rupturas e continuidade com as 

                                                           
83  SCHÜSSLER FIORENZA, 2009, p. 191-212. 
84  SEIBERT, Ute. Hermenéutica bíblica feminista: cómo conocemos la realidad. Disponível em: 

<http://servicioskoinonia.org/relat/412.htm>. Acesso em: 11 fev. 2011. 

http://servicioskoinonia.org/relat/412.htm
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raízes patriarcais.  O objetivo é fazer uma análise da hermenêutica bíblica dos primeiros séculos 

da Igreja Cristã até a modernidade, destacando as raízes patriarcais da tradição interpretativa 

que moldou a teologia bíblica nesse período. 

 

1.2.1 Dos processos patriarcais na seleção e canonização da Escrituras 

 

A pesquisa bíblica feminista tem demostrado que o processo de constituição do cânon 

bíblico, primeiramente marcado pela passagem da tradição oral até tornar-se Escritura, foi 

marcado por intencionalidades patriarcais-coloniais de marginalização e exclusão das mulheres 

da memória bíblica. Na tradição escrita, em muitos casos, as palavras das mulheres foram 

deixadas de fora ou foram apresentadas de forma distorcida, controlada pelas elites letradas 

masculinas. Kwok Pui-lan afirma que, quando comparada a autoridade oral em relação à 

autoridade baseada no manuscrito, a primeira é considerada “intrinsecamente mais democrática 

ou igualitária”85, sendo que, a segunda, tende a ser mais elitista. Por isso, ao falar da Bíblia 

como escrito canônico deve-se levar em conta diversos processos nos quais operaram, muitas 

vezes, controles, interesses e ideologias patriarcais.  

Já de acordo com Dube-Shomonah, falar de cânon bíblico, significa reconhecer pelos 

menos cinco pressupostos: 1) uma cosmovisão social que estabelece uma nítida diferença entre 

sagrado e secular; 2) uma contraposição entre textos escritos e textos orais; 3) um cânon literário 

visto como normativo; 4) a presença de instituições religiosas como guardiãs dos cânones 

escriturísticos; 5) formas particulares de interpretação à serviço do cânon sagrado. A atenção a 

esses pressupostos permite não apenas desmascarar as interpretações patriarcais do texto bíblico 

a partir de sua configuração canônica, mas trazer à tona os silenciamentos, exclusões e 

ideologizações pelas quais os textos bíblicos foram submetidos em seu processo de escrita e 

canonização86. 

Na perspectiva da crítica pós-colonial de Pui-Lan, a formação do cânon religioso é 

claramente uma questão de poder. Neste jogo de poder muitos grupos dentro da comunidade 

religiosa, tais como mulheres, pobres e pessoas marginalizadas, não tiveram poder de decisão. 

O cânon fechado por um determinado grupo com uma visão cultural e religiosa acabou por 

excluir outros grupos e outras manifestação culturais87. Segundo a autora: 

                                                           
85  PUI-LAN, Kwork. Reflexões sobre as escrituras sagradas das mulheres. Concilium 276 (As Sagradas 

Escrituras e as mulheres). Petrópolis: Vozes, 1998/3, p. 127-136.  
86   DUBE-SHOMONAH, 1988, p. 59. 
87 PUI-LAN, Kwok. Discovering the bible in the non-biblical-world. Eugene, Oregon: Wipf & Stock 

Publishers,1995, p. 17. 
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Como meus colegas teólogos chineses argumentam há muito tempo, os cristãos 

chineses não podem aceitar facilmente o cânon que denigre os grandes ensinamentos 

e tradições culturais. E como mulher, reconheço a validade do que Carol P. Christ 

disse: ‘As experiências das mulheres não moldaram a linguagem falada de mitos 

culturais e histórias sagradas, as mulheres precisam contar nossas histórias, que dão 

sentido às nossas experiências’. Christ continua: ‘Devemos procurar, descobrir e criar 

os símbolos, metáforas e tramas de nossa própria experiência’.88  
 

Num olhar mais abrangente para as Escrituras que resultaram do processo de seleção e 

canonização é possível identificar as marcas de uma narrativa de linha patriarcal predominante. 

No Antigo Testamento são predominantes as imagens de Deus relacionadas ao poder 

masculino: Rei, Senhor, Pai, Poderoso, Deus guerreiro (Salmo 93.1; Isaías 64.8; I Crônicas 

29.11, Salmo 46.7) e nas narrativas da Criação sobressai uma visão de supremacia masculina e 

subordinação da mulher na ordem da criação (Gênesis 2 e 3). Além disso, Iahweh é apresentado 

como o Deus dos patriarcas; Abraão, Isaque e Jacó (Êxodo 3.6; I Reis 18.36) e as matriarcas 

aparecem sob uma moldura patriarcal de rivalizações (Gênesis 16.1-12 e 29-30).  No código 

legal de Israel as mulheres aparecem como mera propriedade (Êxodo 20.17). A violência contra 

a mulher performa os quadros narrativos dos períodos bíblicos dos Juízes e da monarquia 

(Juízes 19, Juízes 11.29-40). As mulheres são excluídas dos espaços sagrados do culto e do 

templo e seus corpos vão sofrendo gradativa exclusão legitimada pelas leis sacerdotais 

(Números 5.11-31, Levítico 12 e 15.19-24). Estes são apenas alguns breves destaques do que 

aqui denomina-se de linha narrativa patriarcal predominante do Antigo Testamento. 

Exegetas e hermeneutas especialistas no Antigo Testamento têm ajudado a “tirar o véu” 

da tradição patriarcal que cobre o Antigo Testamento. Um dos trabalhos importantes é o de 

Phyllis Trible, como visto acima. O método interpretativo usado por Trible é a crítica retórica 

que se concentra no movimento do texto mais do que nos fatores históricos extrínsecos. Em seu 

artigo conclui: “De várias formas os textos bíblicos demonstram um princípio de 

despatriarcalização agindo na Bíblia. A despatriarcalização não é uma operação que a exegeta/o 

exegeta perfaz no texto. Ela é uma hermenêutica operando dentro da própria Escritura”.89 Neste 

sentido, o trabalho da exegeta feminista é encontrar e operar com o texto a partir dessa 

perspectiva libertadora. Isto é o que se constitui como princípio da despatriarcalização agindo 

na Bíblia.  

A abordagem feminista do Antigo Testamento, visando a despatriarcalização da tradição 

interpretativa, lida também com o desafio do androcentrismo nas traduções e recuperação de 

informações, que foram sistematicamente perdidas ou suprimidas. De acordo com Silvia 

                                                           
88   PUI-LAN, 1995, p. 16. 
89   TRIBLE, 1973, p. 48. 
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Schroer, não existem métodos de exegese feminista específicos do Antigo Testamento, mas 

cada método pode ser ligado a uma opção feminista90. Em termos de seleção dos textos 

canônicos, soma-se o esforço de trabalhos feministas de resgate de tradições bíblicas entre os 

apócrifos e pseudoepígrafes91, que se contraponham à linha predominantemente patriarcal dos 

textos canônicos. A pergunta “o fato de não ter sido aceito no cânon teve motivos misóginos?” 

tem conduzido a uma pesquisa feminista cada vez maior entre os textos considerados não-

canônicos92.  

A exegese e a hermenêutica feminista do Antigo Testamento requerem posturas que 

releiam a história da salvação, a história de Deus com seu povo, a partir das experiências das 

mulheres e dos grupos marginalizados como lugar de manifestação da Revelação de Deus. Esta 

postura implica em tomar o texto bíblico a partir do seu longo processo de fixação histórica, de 

redação e compilação. Processo este influenciado pela configuração política, econômica, social, 

religiosa, de gênero e poder. A hermenêutica da suspeita como instrumental de análise, permite 

uma leitura crítica da tradição patriarcal-colonial do Antigo Testamento atentando, não apenas 

para as inclinações explícitas, mas para as marcas mais sutis de androcentrismo na cosmovisão 

implícita nos textos bíblicos, que servem a interesses patriarcais e coloniais. 93 

Em relação às narrativas que compõem o Novo Testamento é preciso reconhecer que 

elas têm como contexto o Império Romano, cuja cultura de dominação imperial-patriarcal é 

predominante em todos os níveis (familiar, social e político). Soma-se ao patriarcado romano o 

patriarcado judeu, que é o patriarcado social-religioso vivenciado pelo grupo que vive sob a 

opressão do império romano. Ivoni Richter-Reimer diferencia o patriarcado romano e o 

patriarcado judeu da seguinte forma:  

Diante do sistema de dominação patriarcal romano, o patriarcado judeu é aquele de 

um povo oprimido, buscando sua sobrevivência cultural, social e religiosa de um 

                                                           
90  SCHOTTROFF, Luise; SCHROER, Silvia; WACHER, Marie-Therèse. Exegese feminista: resultados de 

pesquisas a partir da perspectiva de mulheres. São Leopoldo: Sinodal/EST; CEBI; São Paulo: ASTE, 2008. 
91  O termo apócrifo é um adjetivo grego que significa “oculto”, “escondido” aplicado a livros que estavam 

reservados às pessoas iniciadas em um determinado culto ou doutrina. "Quando, no final do primeiro século 

da era cristã, os judeus estabeleceram o cânon da Bíblia hebraica, alguns dos livros que apareceram na 

Septuaginta foram deixados de fora. As igrejas protestantes os chamam de apócrifos ("ocultos"). A Igreja 

Católica os chama deutero-canônicos ("do segundo cânon") e os inclui como parte do cânon. Outras igrejas os 

consideram livros proveitosos para edificação, mas não como base para doutrina, e finalmente outras igrejas 

os rejeitam completamente”.  ENCICLOPEDIA DE LA BÍBLIA. Equipo Especialistas. San Pablo 

Comunicaciones: 1998, p. 589-590 (Nueva Imagen).  
92  Uma importante contribuição na exegese feminista de textos apócrifos pode ser encontrada em: NEWSON, 

Carol A.; SHARON, H. Ringe; LEPSLEY, Jacqueline.  Women’s Bible Commentary. Third edition. 

Westminster John Knox Press, 2012.   
93   Sobre a hermenêutica da suspeita Schüssler-Fiorenza escreve: “Tal hermenêutica da suspeita não toma ao pé 

da letra o texto kyriocêntrico e sua pretensão de autoridade divina. Em vez disso, analisa-o em relação às 

funções ideológicas que ele desempenha no interesse da dominação”. SCHÜSSLER-FIORENZA, 2009, p. 

197. 
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contexto que lhe é hostil. Esse patriarcado judeu não pode ser identificado com o 

patriarcado dominante romano.94 

 

É nesse contexto de múltiplos modelos de dominação que surge o que hoje se conhece 

como Novo Testamento, dentro de uma realidade de duplo patriarcado: patriarcado religioso 

judeu e patriarcado sócio-político greco-romano. Patriarcado de dominadores e dominados. 

Portanto, os textos precisam ser compreendidos a partir das condições patriarcais e das 

ideologias de dominação nas quais se originaram.  Desta primeira constatação fica evidente a 

necessidade de uma interpretação de crítica patriarcal dos textos do Novo Testamento.95  

Elisabeth Schüssler-Fiorenza trouxe importante contribuição para a despatriarcalização 

da hermenêutica bíblica do Novo Testamento. Em seu livro As origens cristãs a partir da 

mulher ela faz uma crítica às tradições patriarcais que predominaram na formação e 

canonização dos textos neo-testamentários e propõe uma reconstrução das origens cristãs a 

partir da mulher. Schüssler-Fiorenza sugere que uma interpretação feminista do Novo 

Testamento deve classificar e testar os textos bíblicos em um processo de análise crítica e 

avaliá-los quanto ao seu conteúdo e função na perpetuação e legitimação de estruturas 

patriarcais, não apenas em seus contextos históricos originais, mas também no contexto 

contemporâneo. As abordagens feministas têm destacado que o cânon do Novo Testamento foi 

lentamente tomando forma no processo da crescente patriarcalização da igreja primitiva. 96  

Segundo Richter-Reimer, o caráter “contra cultural” do movimento de Jesus, com uma 

visão igualitária entre homens e mulheres, foi pouco preservado na tradição normativa no Novo 

Testamento. A ambiguidade dos escritos originais de Paulo em relação às mulheres, bem como 

a patriarcalização do Cristianismo que ocorreu nas cartas deutero-paulinas e pastorais, 

suprimiram a visão inicial97. Da mesma forma, de acordo com Reuther, o conflito entre normas 

libertadoras e patriarcais está presente no Novo Testamento de um modo mais radical do que 

nas Escrituras Hebraicas. Segundo ela, o caráter libertador do movimento de Jesus foi derrotado 

pela linha hermenêutica dominante daqueles grupos que moldaram o cânone escrito do Novo 

Testamento, a tal ponto que só é possível encontrá-lo nas entrelinhas do texto98.  

Marga Janete Ströher, seguindo a mesma reflexão de Schüssler-Fiorenza, Reuther e 

Richter-Reimer, revela que a canonização dos escritos primitivos cristãos se deu num processo 

                                                           
94  RICHTER REIMER, Ivoni. Grava-me como selo sobre o teu coração: teologia bíblica feminista. São Paulo: 

Paulinas, 2005, p. 70 (Bíblia em comunidade; Série Teologias bíblicas, 8). 
95   RICHTER REIMER, 2005, p. 37 
96   SCHÜSSLER FIORENZA, 1992. 
97   RICHTER REIMER, 2005. 
98   RUETHER, Rosemary. Sexismo e Religião: rumo a uma teologia feminista. São Leopoldo, RS: Sinodal, 1993. 

p. 35. 
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de luta contra e a favor da liderança das mulheres. A patriarcalização gradual das Igrejas Cristãs 

é responsável pela marginalização das mulheres nas funções de liderança, promovendo uma 

virada da “Igreja na casa” para a “Igreja como casa patriarcal de Deus”.99 Nesse processo, 

Ströher mostra que tanto o pensamento de correntes filosóficas gregas quanto de correntes 

judeu-helenistas ajudaram a modelar a organização da família e do Estado, baseado no poder 

do “pater-famílias”, princípio patriarcal do modelo da sociedade greco-romana, que foi 

posteriormente assimilado pela Igreja Cristã. De acordo com Schüssler-Fiorenza, a Igreja pós-

paulina sustentou e incorporou normas das relações patriarcais de poder na família e na 

igreja100, assim, a visão igualitária contra cultural precisa ser lida nas entrelinhas do Novo 

Testamento. Precisa ser delineada, de forma fragmentária, em contraste com a Igreja patriarcal 

que estabeleceu a estrutura canônica para interpretar o Cristianismo.  

Mas, nem tudo foi perdido no processo de lutas ideológicas do cânon. A fórmula 

batismal registrada em Gálatas (3.27-28) tem sido apontada como um exemplo contundente da 

proposta de um novo modelo de vida e relações. Segundo essas leituras, o texto aponta para a 

memória do projeto igualitário do movimento de Jesus, que aparece como uma linha tensionante 

na narrativa de tendência patriarcalizante. É nessa linha libertadora dessa memória subversiva 

que atua a hermenêutica feminista, visando a despatriarcalização dos textos bíblicos no Novo 

Testamento.  

Em resumo, a mentalidade patriarcal dos escritos bíblicos pode ser apresentada como 

um dos resultados das disputas interpretativas dos primeiros grupos narrativos-escriturísticos. 

A redação das fontes vétero e neo-testamentárias se deu, majoritariamente, sob a perspectiva 

de homens representantes das elites com o poder e as condições necessárias para a realização 

de tais registros. Esses sujeitos e seus processos se deram, marcadamente, dentro de um 

contexto e cultura androcêntricas e patriarcais que deixam vestígios nos documentos que 

produziram. Não é de se admirar, portanto, que nessas fontes as mulheres sejam apresentadas 

prioritariamente como uma presença marginal na história, destacando-se uma narrativa 

histórica de linha marcadamente androcêntrica. Nessa perspectiva, não é exagero dizer que a 

religião bíblica herdada foi o resultado interpretativo de tendências patriarcais, que sobrepujou 

a memória e herança das dissidências e resistências. 

 

 

 

                                                           
99   STRÖHER, Marga J. A Igreja na casa dela. Série Ensaios e Monografias, n. 12. São Leopoldo - IEPG, 1996.  
100   SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 19. 
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1.2.2 Interpretação patrística-medieval e raízes patriarcais  

  

Para além dos processos de redação, seleção e composição do cânon bíblico, a história 

da transmissão da tradição bíblica também deve ser analisada criticamente. Frequentemente, a 

tradição interpretativa dos textos bíblicos é acompanhada por ensinamentos patriarcais. Por 

isso, a interpretação feminista da história da transmissão de um texto bíblico desempenha papel 

importante no processo de despatriarcalização. A história da transmissão que surge a partir de 

um texto bíblico não corresponde, muitas vezes, à sua intenção original, ou mesmo, seu sentido 

original não corrobora para a perpetuação de ideologias patriarcais, misóginas e 

colonizadoras101. Neste sentido, uma hermenêutica bíblica feminista que visa a 

despatriarcalização, precisa percorrer desde o texto em si até a história interpretativa de sua 

transmissão e fixação. 

Os “pais da igreja”, considerados “guardiões” da tradição e da doutrina, foram os 

primeiros representantes da tradição eclesiástica dos apóstolos, tornaram-se os “pais”, “donos” 

e “senhores” da interpretação bíblica e primeiros intérpretes autorizados da Igreja Cristã nos 

seus primeiros séculos.102 Tendo a interpretação bíblica em suas mãos, os pais patrísticos-

medievais foram fundamentais no desenvolvimento e sistematização de uma teologia patriarcal 

de desprezo às mulheres103. Suas concepções e visões interpretativas em torno da mulher 

perduraram toda idade medieval e, seus efeitos, são perceptíveis ainda hoje na maioria das 

correntes cristãs. Um exemplo importante é encontrado na história de transmissão da narrativa 

de Gênesis 1-3 onde a atuação interpretativa dos pais da Igreja acompanha a história do texto, 

perpetuando ideologias misóginas de subordinação e dominação, a partir de uma antropologia 

patriarcal104. 

  A hermenêutica bíblica patrística-medieval que acompanhou os textos bíblicos foi 

marcada por uma subordinação das Escrituras bíblicas à doutrina da Igreja, ou seja, a   

interpretação da Bíblia deixou de ser a principal tarefa da Igreja para tornar-se a comunicação 

da doutrina. A Bíblia, neste sentido, ficou subjugada à doutrina e o texto bíblico foi usado para 

legitimação da doutrina. A ênfase do ensino estava nos deveres morais e os exemplos bíblicos 

funcionavam apenas como ilustração e legitimação destes ensinos. Durante esse período, 

                                                           
101  Sobre história da transmissão patriarcal, veja: SCHOTTROFF, Louise, SCHOERER, Silvia, WACHER, Marie-

Therèse. Exegese Feminista: resultados de pesquisas a partir da perspectiva de mulheres. São Leopoldo /RS: 

Sinodal/EST; CEBI. São Paulo: ASTE,2008, p. 93-94. 
102  HALL, Christopher A. Lendo as Escrituras com os pais da Igreja. Viçosa: Ultimato, 2000, p. 46-57. 
103  SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 79-84. 
104  CABRAL, Jimmy Sudário. Bíblia e Teologia política: escrituras, tradição e emancipação. Rio de Janeiro: 

Mauad X Mysterium, 2009, p. 25-42. 
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aceitou-se, geralmente, o princípio de que qualquer interpretação de um texto bíblico devia 

adaptar-se à tradição e à doutrina da Igreja. A fonte da Teologia não era fundamentalmente a 

Bíblia, mas a leitura da Bíblia conforme a tradição da Igreja, entendida como a interpretação 

realizada por pessoas autorizadas. A Bíblia, enquanto palavra revelada, estava submetida às 

formulações doutrinárias da Igreja, o que caracterizou a interpretação bíblica patrística-

medieval105. 

Foi neste clima bíblico-teológico de defesa da doutrina da fé cristã que surgiu, a partir 

dos pais patrísticos-medievais, uma ideologia da mulher como um ser duvidoso e maligno, 

maquinado a partir da interpretação de determinados textos bíblicos que procuravam justificar 

uma ordem patriarcal de dominação do homem sobre a mulher, através de uma ideologia de 

demonização das mulheres106. 

Vale ressaltar que a visão que se tinha da mulher no período da Idade Média era 

predominantemente negativa. Sua origem, muito antiga, foi moldada de acordo com 

a interpretação teológica dos homens da Igreja, que situava a humanidade em uma 

batalha universal, na qual o Diabo usava a mulher para espalhar sua obra de 

perdição.107   

 

Revisitar o passado para buscar nele algumas respostas para o presente é um dos 

propósitos ao qual se propõe esse capítulo. Desvendar o passado, procurando as fontes que nos 

permitem questionar formas de ver, sentir e representar o mundo e as relações é, sem dúvida, 

um exercício constante que nos faz reelaborar as formas de interpretação da Bíblia e das 

realidades que nos cercam. Nesse contexto, a história interpretativa que acompanha os textos 

bíblicos aparece como uma dessas possibilidades de (re)visitar o passado, encontrando nele 

possíveis respostas para determinadas visões produzidas sobre as mulheres. A mentalidade 

patriarcal de desprezo às mulheres dos pais medievais, baseada no uso de determinados textos 

bíblicos, estabeleceu uma teologia bíblica misógina, cujos efeitos perduram até os dias atuais. 

Segundo Gebara, em grande medida, essa interpretação contribuiu para a criação da ideia de 

que a mulher é a origem do mal108.  Para os pais da Igreja, “as criaturas do sexo feminino não 

conheciam comedimento, ou eram extremamente virtuosas ou perdidas nas profundezas da 
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depravação, alegando encontrar vestígios sobre o elevado grau de perversidade atingido pelas 

mulheres nas páginas da Bíblia”.109    

O discurso bíblico-teológico da “maldição de Eva” dos pais-medievais acompanhou as 

mulheres e seus corpos que simbolizavam perigo e tentação ao mal. Além dessa ameaça, elas 

amedrontavam a alma dos homens. Segundo a famosa citação de Tertuliano de Cartago “A 

mulher é a porta do inferno. É por meio da mulher que o diabo atinge o homem”. Essa citação 

resume, de modo contundente, o lugar e o papel da mulher na interpretação bíblica dos pais da 

igreja110.  

A interpretação dos textos de Gênesis 2 e 3 feita pelos pais da igreja nos primeiros 

séculos repercutiu decisivamente para a construção de uma mentalidade cristã que liga a origem 

do mal e do pecado às mulheres. Segundo Reuther: “alguns textos da Escritura e muitos textos 

de comentários teológicos dos “pais da igreja” afirmam que os seres femininos são não apenas 

inferiores aos masculinos, mas sua “malignidade” é maior. Esta interpretação excludente das 

mulheres foi decisiva por muito tempo na Teologia.” 111 De acordo com Gebara, a ideia do mal 

relacionado à mulher está relacionada diretamente com uma antropologia patriarcal baseada nas 

narrativas da criação e suas interpretações dualística e hierárquica: 

É preciso acrescentar que tudo isso é em grande parte fortemente acentuado por uma 

interpretação excessivamente limitada do mito sobre as origens do ser humano e sobre 

a origem do mal contido no livro do Gênesis. Trata-se de uma interpretação marcada 

por dualismos hierárquicos, tanto filosóficos como religiosos, como também por uma 

intenção política dos redatores, muito pouco enfatizada.112  
    

 Rosemary Reuther, corrobora, indicando que Agostinho de Hipona é uma fonte clássica 

desse tipo de antropologia patriarcal, considerado o maior artífice da ortodoxia cristã ocidental. 

Segundo ela, as grandes convicções teológicas do Ocidente foram forjadas a partir da leitura e 

interpretação canônica das lentes agostinianas da fé e das Escrituras. Agostinho representa uma 

síntese da grande tradição patrística, responsável pela compreensão cristã que deu forma à 

sociedade e a Igreja Ocidental113. A visão de Agostinho sobre as mulheres como “filhas de Eva” 

e, consequentemente, como origem e herdeiras do pecado e mal original, fez com que ele 

declarasse que a mulher é imagem de Deus somente de um modo secundário, quando unida a 

um homem. Já o homem possui a imagem de Deus de forma definitiva e assume, portanto, 

caráter normativo114. 

                                                           
109  GEVEHR; SOUZA, 2014, p. 118. 
110  CABRAL, 2009, p. 29. 
111  RUETHER, 1993, p. 85. 
112  GEBARA, 2000, p. 31. 
113 RUETHER, 1993, p. 87.  
114 RUETHER, 1993, p. 86. 
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Em resumo, a leitura que os pais da igreja fizeram das narrativas das origens em Gênesis, 

vendo nestes textos bíblicos a diferença entre o ser homem e ser mulher a partir de uma visão 

antropológica dualista hierárquica, serviu de fundamento para a multissecular vinculação das 

mulheres à culpa, através da figura arquetípica de Eva. A “lupa” usada pelos pais da igreja para 

interpretar os textos bíblicos colaborou para as construções simbólicas, que perpetuaram a 

situação de exclusão e subordinação social e religiosa das mulheres.  

Outro efeito da difamação bíblico-teológica contra a mulheres, promovida pelos pais 

patrístico-medievais, vai resultar na exclusão das mulheres das funções eclesiais, discussão que 

estava em curso desde os séculos segundo e terceiro. Segundo Schüssler-Fiorenza: “a polêmica 

dos autores patrísticos contra a liderança e ofício eclesial de mulheres na igreja resultou na 

categoria de heresia. As mulheres serão incialmente excluídas e depois perseguidas e acusadas 

de heresias”.115   

Os pais patrístico-medievais, em sua maioria, defendiam uma compreensão patriarcal 

de igreja a partir de sua leitura de textos do Novo Testamento, alegando a sucessão e tradição 

apostólica e argumentando, por exemplo, que Jesus não comissionou mulheres para pregar, nem 

as admitiu na última ceia, citando textos como Gênesis (2-3), I Coríntios (14) e os códigos 

domésticos. Segundo Schüssler-Fiorenza, enquanto as mulheres que pregavam e ensinavam 

evocavam o exemplo da apóstola Tecla, Tertuliano denunciava os Atos de Paulo e Tecla como 

fraude. Tertuliano, ofendido pela insolência das mulheres que ousavam “ensinar, participar em 

disputas teológicas, exorcizar, prometer curas e batizar”, argumentava que não era permitido às 

mulheres “falar na igreja, ensinar, batizar, sacrificar, realizar qualquer outra função dos varões, 

ou reclamar qualquer outra forma de função eclesial.”116  

Em resumo, os elementos aqui levantados revelam um clima teológico-patriarcal, que 

predominou na seleção dos textos que se tornaram “Sagradas Escrituras” e na tradição 

interpretativa dos pais da Igreja nos primeiros séculos. Portanto, é pertinente a suspeita na 

recepção destes textos por parte das mulheres intérpretes. Essa suspeita hermenêutica 

acompanhou o trabalho de Elizabeth Cady Stanton e a levou a afirmar que os autores estavam 

marcados por suas concepções patriarcais quando escreveram e interpretaram os textos. Assim, 

a partir de uma leitura crítica feminista, a questão-chave não é mais se o texto foi escrito a partir 

da perspectiva patriarcal - a maior parte dos textos foi – mas, se foi escrito e interpretado com 

o objetivo de negar igualdade às mulheres e se é possível realizar outra leitura que contradiga 

essa perspectiva.  

                                                           
115 SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 79-82. Veja também: MUSSKOPF, 2005.  
116 SCHÜSSLER FIORENZA, 1992, p. 82.  
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A proposta é evidenciar as raízes patriarcais do texto e da sua tradição interpretativa 

identificando as camadas interpretativas patriarcais sobrepostas ao texto. Parte-se, então, para 

uma avaliação da relação entre o texto bíblico e a realidade na qual o texto é lido e interpretado 

na atualidade, observando se o texto está querendo manter ou modificar a situação vigente. Por 

isso, os estudos bíblicos feministas analisam criticamente as interpretações bíblicas que 

estiveram e estão à serviço da preservação da doutrina e das estruturas patriarcais e oferece 

novos modelos e paradigmas de interpretação. 

 

1.2.3 Reforma e Modernidade: rupturas e continuidade com as raízes patriarcais 

 

Nos séculos XVI e XVII a Reforma Protestante inicia uma mudança hermenêutica 

radical. Inicia-se um novo ciclo na história da interpretação bíblica. O contexto do Iluminismo, 

criação da imprensa e o princípio da Sola Scriptura cria as condições que impulsionam a 

tradução dos textos bíblicos para as línguas vernáculas. Lutero traduz a Bíblia para o alemão e 

este foi um dos elementos que contribuiu para uma reviravolta da leitura interpretativa da Bíblia 

na Europa moderna. Não é possível entender o que aconteceu com a leitura bíblica na sociedade 

moderna sem ter consciente na memória a novidade desencadeada na Reforma em relação à 

Bíblia. Com o princípio da “Sola Scriptura e Scriptura sui ipsius interpres”, a intepretação 

bíblica inaugurada pela Reforma Protestante produziu uma transformação radicalmente 

profunda no que diz respeito à leitura da Bíblia no ocidente cristão que trará incalculáveis 

desdobramentos117.    

A hermenêutica dos reformadores rompe com método patrístico-medieval dos quatro 

sentidos118 e proclama a recuperação do sentido literal do texto bíblico119. Para Lutero e a 

exegese protestante, o sentido literal e sentido espiritual do texto bíblico estão intimamente 

vinculados. A Bíblia é colocada como única fonte de revelação e não há nenhuma instância 

                                                           
117 DHEHER, Martin N. Bíblia: suas leituras e interpretações na história do Cristianismo. São Leopoldo: CEBI: 

Sinodal, 2006, p. 43-48. 
118 A origem desse método é incerta. Alguns o atribuem a Agostinho de Hipona, outros a João Cassiano. A 

Quadriga era um método de leitura bíblica que enfatizava a presença de quatro sentidos no texto. O primeiro 

sentido é o histórico ou literal. É o sentido evidente e óbvio do texto. O segundo sentido é o alegórico ou 

cristológico. É o sentido mais profundo, geralmente apontando para Cristo. O terceiro sentido é o tropológico 

ou moral. É o sentido que determinava as obrigações do cristão e a sua conduta. O quarto e último sentido é o 

anagógico ou escatológico. É o sentido que apontava para as coisas vindouras. 
119  O sentido Literal se caracterizava por dois aspectos importantes: O primeiro é que para encontrar o sentido 

literal não se depende mais de uma instância superior ou externa à Escritura. Ou seja, a tradição e o magistério 

eclesiástico não determinam mais a compreensão do texto bíblico. O segundo aspecto é a compreensão de que 

a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso quer dizer que uma passagem difícil deve ser interpretada à luz de 

passagens mais fáceis. Por ser considerada por si mesma muito clara, a Bíblia é o seu próprio intérprete. 
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superior que determine sua interpretação, pois ela é interpretada a partir de si mesma. Para 

Lutero, “um simples leigo armado com as Escrituras merece mais crédito que um papa ou um 

Concílio sem ela”. Estabelece-se, assim, a supremacia das Escrituras sobre todo e qualquer 

outro poder autoritativo. O princípio hermenêutico de que a “Bíblia é o seu próprio 

intérprete”120, a pressuposição que leitor e leitora, munido do Espírito Santo é capaz, 

individualmente, de resolver as questões hermenêuticas com as Escrituras, sem a mediação dos 

intérpretes oficiais e a subtração da interpretação bíblica da tutela institucional, provocam uma 

perda de controle institucional que desagrada os grupos mais ortodoxos121. 

Uma tendência mais dogmática entre os reformadores não reagiu bem a ideia de não 

haver nenhum corpo autorizado para interpretar as Escrituras, pois, a cada momento surgiam 

novos grupos protestantes, cada um proclamando a veracidade da interpretação. A busca por 

um rearranjo estrutural de poder que pudesse salvaguardar a estrutura hierárquica da 

interpretação logo surgiu. Com a justificativa de resguardar o princípio Sola Scriptura, a 

ortodoxia protestante desenvolve a doutrina da revelação verbal das Escrituras, que consiste na 

ideia da inspiração por ditado divino122. 

 

Na doutrina da revelação verbal, a Bíblia é a autoridade suprema e fonte exclusiva de 

Revelação, porque os autores bíblicos escrevem palavras inspiradas literalmente pelo 

Espírito Santo. Eles perdem totalmente sua identidade, pois o que escrevem não são 

suas ideias, mas a Palavra de Deus. É o Espírito Santo quem dita diretamente a 

profetas e apóstolos o que devem escrever.123  
 

Segundo Volkmann, quatro consequências decorrem da doutrina da inspiração verbal, 

tal como elaborada pela ortodoxia protestante: a primeira é a identificação da Bíblia com a 

Palavra de Deus. A segunda é a infalibilidade da Bíblia. Se ela é a Palavra de Deus é, 

necessariamente, infalível. A terceira é a perda total da historicidade. Isso porque a inspiração 

verbal direta, de caráter sobrenatural, torna a relação histórica do autor com o evento histórico 

de Jesus totalmente irrelevante. A quarta e última é a negação da encarnação da verdade 

revelada, porque nega a dimensão histórica de Jesus124.  

O conflito entre o espírito renovador e as tendências dogmáticas revelam, portanto, que 

a hermenêutica reformada, ainda que possua reflexos renascentistas, não é totalmente possuída 

                                                           
120 VOLKMANN, Martin; DOBBERAHN, Friedrich Erich; CÉSAR, Ely Éser Barreto. Método Histórico-crítico. 

São Paulo: CEDI, 1992, p. 41. 
121  GILMONT, J. F. Reformas protestantes e leitura. In: CAVALLO, G.; CHARTIER, Roger (org.). História da 

leitura no mundo ocidental, v. 1. São Paulo: Ática, 2002. p. 47-77. 
122  VOLKMANN,1992, p. 52. 
123  GILMONT, 2002, p. 62. 
124  VOLKMANN, 1992, p. 60. 
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pelo espírito emancipado do Renascimento. Jonas Rezende, avaliando os ventos 

transformadores da Reforma Protestante, observa que a estrutura mental medieval ainda pairava 

como sombra, mas, o fato é que a centralidade da Bíblia e o rigor metodológico dos 

reformadores fez dos reformadores exímios exegetas do seu tempo, ainda carregados de 

pressupostos dogmáticos. Esse caminho aberto pela Reforma desembocará no surgimento das 

ciências bíblicas125. 

O teólogo Jimmy Sudário Cabral avaliando os ventos medievais que pairavam a 

Reforma Protestante faz uma crítica à mentalidade medieval dos reformadores Calvino e 

Lutero, que pode ser entendida como uma crítica da mentalidade patriarcal à Reforma: 

Ambos, Lutero e Calvino, não foram profundamente tocados pela lucidez erasmiana 

do renascimento. O primeiro era um homem medieval brilhante, mas atormentado 

pela religião e vivia em constantemente em estado de fúria contra todos aqueles que 

contrariavam seus princípios religiosos: o papa, turcos, judeus, mulheres, camponeses 

rebeldes e cada dos seus opositores teológicos. O segundo era também um brilhante 

teólogo sistemático, rígido, dogmático, mas com grande disposição em executar os 

dissidentes de sua igreja. Ambos profundamente comprometidos com questões 

eclesiásticas e não perceberam os ventos renovadores da revolução renascentista.126 

 

Também é possível uma crítica das tendências patriarcais na hermenêutica reformada 

quando se pergunta pelas mulheres nesse contexto. A ideia central da Reforma de que todas as 

pessoas têm acesso a Deus e estão aptas para ler e interpretar as Escrituras em igualdade de 

condições, se aplicava às mulheres? Em que medida a hermenêutica bíblica dos reformadores 

rompeu com a mentalidade patriarcal dos pais patrísticos-medievais em relação às mulheres?127. 

Rosemary Reuther avalia que, teologicamente a Reforma trouxe ligeiras modificações, mas 

nenhuma mudança essencial na linha da antropologia patriarcal relacionada à mulher. Segundo 

Reuther “Lutero recorre à tradição monástica e mística para asseverar que, na criação original, 

Eva teria sido igual a Adão, mas, no entanto, ele sugere que a Eva original pode ser conhecida 

mediante referência à natureza atual da mulher.” A partir desse argumento de Lutero, a mulher 

teria perdido a igualdade original e tornou-se inferior em mente e corpo128. 

Assim o uso que Lutero faz da doutrina da igualdade original de Eva com Adão não 

se converte em fonte para uma reavaliação teológica da subjugação histórica da 

mulher. Pelo contrário, simplesmente aprofunda a repreensão feita a ela como alguém 

cuja pecaminosidade causou a perda dessa igualdade original e fez por merecer o 

castigo da subjugação.129 

 

                                                           
125  REZENDE, Jonas. Deus fora do espelho. Rio de Janeiro: Mauad, 2007, p. 17. 
126 CABRAL, Jimmy Sudário. Bíblia e Teologia política: escrituras, tradição e emancipação. Rio de Janeiro: 

Mauad X Mysterium, 2009, p. 102.  
127 NEWSOM, Carol A. Women as Biblical Interpreters Before the Twentieth Century. In: Women’s Bible 

Commentary. Louisville, Kentucky: Westminster Press, 2012, p. 11-22. 
128  RUETHER, 1993, p. 86. 
129  RUETHER, 1993, p. 86. 
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Quanto à tradição calvinista da Reforma, Reuther analisa que, se Lutero justificou a 

subordinação da mulher através do argumento de uma teologia antropológica patriarcal, 

Calvino usa o argumento da ordem divina e social para justificar a subordinação da mulher. A 

tradição calvinista tenta transformar a dominação masculina em ordem divina e, toda rebelião 

contra essa ordem, seria uma rebelião pecaminosa contra as ordenações da criação de Deus. 

Mais ainda que na tradição luterana, a dominação e subjugação da mulher representam a ordem 

original das coisas criadas por Deus. 

No calvinismo, as mulheres não só eram, mas são equivalentes aos homens na imagem 

de Deus. Em sua natureza essencial, elas têm tanta capacidade para as coisas 

espirituais quanto os homens. A subordinação das mulheres aos homens não é uma 

expressão de inferioridade nem na natureza, nem na história caída. Reflete, antes, a 

ordem social criada por Deus, pela qual ordenou o domínio de alguns e a subjugação 

de outros: governantes sobre súditos, senhores sobre servos, maridos sobre esposas, 

pais sobre os filhos. Esta ordem hierárquica não é um reflexo das diferenças da 

natureza humana, mas antes de diferenças de cargo social designado.130 

 

As concepções teológicas dos pensadores da Reforma em relação às mulheres partiam 

de uma interpretação patriarcal de textos bíblicos como o texto de Gênesis 1-3. Mas, os textos 

paulinos do Novo Testamento também foram interpretados numa perspectiva patriarcal.  As 

passagens de I Coríntios (14:34-35) e I Timóteo (2:11-12), por exemplo, foram amplamente 

usadas para manter as mulheres afastadas do poder eclesial131.  

De acordo com Carol A. Newsom, alguns grupos reformadores conhecidos como 

radicais, foram mais abertos que outros em relação à liderança e participação das mulheres nas 

igrejas. Os grupos Anabatistas e Quackers foram mais abertos que os calvinistas e luteranos. As 

mulheres na Reforma tiveram, igualmente às mulheres, hoje, que lutar contra estruturas 

eclesiais patriarcais. Em meio às sombras patriarcais que ainda pairavam, tiveram que lidar com 

as tradições interpretativas patriarcais arraigadas da Bíblia e tradição teológica. É em memória 

de todas as mulheres esquecidas da Reforma Protestante, como: Catarina Von Bora, Catarina 

Schutz Zell, Claudine Levet, Marie Dentèrem, Rachel Specht, que concluo esta breve análise 

sobre as raízes patriarcais na Reforma Protestante, recuperando a memória de Margaret Fell, 

mulher que teve destacada contribuição na pregação e na interpretação bíblica no movimento 

da Reforma. Margaret Fell, conhecida como a “mãe do Quackerismo” (1614-1702) uma das 

primeiras seguidoras do movimento. Depois da morte do seu primeiro marido, Margaret Fell 

casou-se com Georg Fox, considerado fundador da Igreja Quackers. Margaret Fell tornou-se 
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131 NEWSOM, 2012, p. 16. 
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uma liderança destacada. Foi perseguida e levada à prisão muitas vezes. Durante uma de suas 

prisões, em 1666, ela escreveu Women Speaking Justified (Falas de Mulheres Justificadas)132. 

Margaret Fell desenvolveu uma interpretação bíblica em defesa da pregação de 

mulheres, refutando a aparente oposição paulina, argumentando que o comentário de Paulo, 

dirigido à Igreja de Corinto, foi aplicado somente aquela circunstância particular e não teve um 

caráter universal.  Sua argumentação foi a partir do que diz Paulo no final do I Coríntios (14:34) 

“como também diz a Lei”.  Ela argumenta que essa expressão paulina indica que tais restrições 

não se aplicam à comunidade atual. Fell ainda argumenta contra a subordinação da mulher 

baseado no relato da criação de Gênesis (2-3). Na sua interpretação, ela privilegia a criação de 

Gênesis (1:27) acima de Genesis (2-3). Para ela, a subordinação da mulher é o produto de uma 

mal compreensão humana, uma vez que Deus não fez nenhuma diferença entre homens e 

mulheres no primeiro relato da criação133. 

A interpretação bíblica de Margaret Fell confronta os argumentos bíblicos patriarcais 

que negam a dignidade plena das mulheres. Além de lidar com os textos paulinos e o argumento 

da criação, ela invoca a longa sequência de figuras proféticas femininas do Antigo Testamento 

e destaca, em especial, as mulheres que foram ensinadas por Jesus e a primeira testemunha a 

proclamar a ressurreição. Segundo Margaret Fell, homens que se opõem à participação plena 

das mulheres estão tentando limitar o poder e o Espírito do Senhor de Jesus, cujo Espírito foi 

derramado sobre toda a carne, tanto filhos como filhas. A interpretação bíblica desenvolvida 

por Margaret Fell no século XVI é apenas um exemplo de uma modelo de interpretação bíblica 

despatriarcal no ambiente dos grupos da Reforma Protestante.  

É inegável que, na Reforma, houve uma ruptura importante que produziu transformação 

radicalmente profunda no que diz respeito à leitura da Bíblia no Ocidente cristão, contribuindo, 

inclusive, para uma reviravolta na hermenêutica bíblica, que rompe com os modelos da 

interpretação patrística medieval e abre caminhos novos para hermenêutica bíblica, porém, 

ainda ficou distante de romper com a  tutela do poder religioso e suas concepções patriarcais, 

arraigadas na interpretação da Bíblia e da  Teologia cristã. O bastão histórico é passado adiante 

em busca de uma interpretação bíblica emancipada dos preceitos patriarcais dogmáticos. Teria 

a “ciência moderna” o machado crítico para cortar as raízes do patriarcado? 

Os pressupostos da Modernidade, que se abriu a partir do advento do Renascimento e 

Reforma, afetaram diretamente a leitura bíblica que, gradualmente, foi se desvinculando da 

carga interpretativa dogmática e assumindo a historicidade do texto bíblico. O espírito crítico 
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que fora gestado no período do Renascimento e da Reforma contribui para o desenvolvimento 

de uma análise crítica e científica da Bíblia. Há um incomparável desenvolvimento das ciências 

bíblicas e, o método histórico crítico, vai se estabelecer como um importante modelo de 

intepretação bíblica para o novo espírito de emancipação de toda e qualquer autoridade que não 

seja a razão134. Em reação aos dogmatismos da religião, o espírito do racionalismo crítico vai 

se voltar para o estudo minucioso da Bíblia, procurando desconstruir todo espírito de 

dogmatismo alicerçado em tradições baseadas na revelação, propondo uma interpretação 

histórico-crítica das tradições bíblicas que pudessem superar tradições teológicas 

instrumentalizadas da Bíblia, com o fim de afirmar verdades absolutas de fé que acabam sendo 

reprodutoras de estruturas de dominação135. 

O método histórico crítico reagiu contra os elementos dogmáticos que atuavam dentro 

dele mesmo. A Bíblia foi vista a partir de seus condicionamentos históricos, o que levou a uma 

revisão dos dogmas a respeito do cânone e da inspiração verbal. O olhar científico toma o lugar 

de aproximação da Bíblia. Os intérpretes começam a analisar a partir do ponto de vista racional. 

A confiabilidade histórica transforma-se nas palavras-chave da investigação do texto. O texto 

bíblico é visto como complexo e problemático e questiona-se sua confiabilidade136. 

O princípio emancipatório da Reforma se ampliou na modernidade, o que ampliou em 

todos os campos a defesa da autonomia do ser humano diante de toda e qualquer força de 

autoridade que não somente a razão. A modernidade desenvolveu o paradigma do sujeito 

racional. Nesse paradigma, através do método da razão instrumental, a objetividade da pesquisa 

é garantida, juntamente com sua cientificidade. A hermenêutica bíblica moderna desenvolveu-

se dentro deste paradigma do sujeito racional que interpreta o sentido do texto (objeto). A 

atividade interpretativa foi dividida em duas grandes áreas: A Hermenêutica, que formula os 

princípios gerais da interpretação e atualização do sentido do texto e a Exegese, que formula os 

princípios metodológicos da descoberta de sentido do texto em seu contexto137.  

Como ciência crítica a exegese moderna gerou dois modelos concorrentes: o modelo 

histórico-gramatical, que subordinou a crítica racional à autoridade do texto bíblico, buscando 

ser fiel à dimensão religiosa da Reforma e o modelo histórico-crítico, que aplicou ao texto 

bíblico à crítica racional histórica, buscando ser fiel à dimensão emancipatória da Reforma. Os 

dois modelos continuam sendo praticados em ambientes teológicos até os dias atuais, apesar 

                                                           
134 CABRAL, 2009, p. 113. 
135 VOLKMANN,1992, p. 81. 
136 BARTON, John. Enfoques históricos-críticos. In: La interpretación bíblica, hoy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001, p. 25-37. 
137  ZABATIERO; SANCHEZ, ADRIANO FILHO, 2011, p. 95-105. 
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dos paradigmas do sujeito, que fundamentam os dois modelos já está em crise há algumas 

décadas138. A crítica do sujeito do saber vai provocar uma crise no paradigma do sujeito racional 

moderno. A área da hermenêutica bíblica vai passar por grandes transformações a partir dessa 

crise paradigmática. A Leitura Feminista da Bíblia vai, em grande parte, contribuir para 

modificar radicalmente a concepção de sujeito-objeto na discussão das epistemologias 

feministas e, a Leitura Popular da Bíblia, propõe um novo sujeito na intepretação bíblica na 

América Latina. Estes pontos serão mais aprofundados na sequência deste capítulo. 

 

1.3 Raízes patriarcais e coloniais da interpretação bíblica na América Latina 

  

Existem cinco estações na América Latina: inverno, primavera, verão outono e massacre.139 

 

As histórias, textos e narrativas tecidas no continente latino-americano é uma mistura 

das muitas estações, como as referidas acima pelo romancista Manoel Scorza. São histórias, 

tecidas entre massacres e resistências.  Para Nancy Cardoso, a América Latina é uma fábrica de 

textos. Estas histórias e textos “primários” da cultura, que devem ser lidos e relidos, 

interpretados, lembrados e revelados. Essas histórias não são histórias pacíficas e tranquilas. A 

história na América Latina é feita de invasão, opressão, colonização e subjugação e de 

resistência. Segundo Cardoso, “massacre” é a palavra-chave na nossa história. “Ser massacrado, 

massacrada tornou-se uma forma de vida e os instrumentos do massacre são muitos: armas e 

livros, bandeiras e religião, Bíblia e riqueza”. O massacre atingiu todo o continente, nossa 

cultura, nossas terras e nossas histórias sagradas foram violadas140. A Leitura da Bíblia na 

América Latina esteve sempre vinculada às estruturas ideológicas de dominação-colonização, 

as quais reproduziram um esquema de interpretação fundada, por um lado na tradição e dogmas 

patriarcais da cristandade romana e, por outro, no fundamentalismo bíblico, oriundo do 

protestantismo de missão dos países do Norte. A leitura bíblica em terras latino-americanas, 

portanto, sempre esteve debaixo da tutela de uma tradição interpretativa institucional e 

patriarcal, absolutamente desvinculada da realidade latino-americana.  

 

 

                                                           
138 ZABATIEIRO, SANCHEZ, ADRIANO FILHO, 2011, p. 191-197. 
139 SCORZA, Manoel. A tumba do Relâmpago. São Paulo: Bertrand Brasil, 1986. 
140 CARDOSO, Nancy. Changing Seasons: About the Bible and other sacred texts in Latin America. In: 

SCHROER, Silvia; BIETENHARD, Sophia (ed.) Feminist interpretation of the Bible and the hermeneutics of 

liberation. Journal for the Study of the old Testament. London, New York: Sheffield Press, 2004, p. 49-58. 
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1.3.1 O lugar da Bíblia na história latino-americana 

 

 A primeira experiência dos povos latino-americanos com a Bíblia foi traumática. O 

cristianismo chegou na América Latina como uma religião de opressão e seu principal 

instrumento foi a Bíblia141. Pablo Richard lembra um dito popular da Guatemala, que diz: 

“Quando chegaram os espanhóis disseram a nós, indígenas, para fechar os olhos, para orar. 

Quando abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles tinham nossa terra”.  Pablo Richard diz, 

ainda, que o trauma histórico dos povos indígenas com a Bíblia está registrado na famosa carta 

aberta que vários movimentos indígenas escreveram a João Paulo II, quando visitou o Peru, 500 

anos depois da invasão, dizendo:  

Nós, índios dos Andes e da América, decidimos aproveitar a visita de João Paulo II 

para devolver sua Bíblia, porque em cinco séculos ela não nos deu amor, nem paz, 

nem justiça. Por favor, pegue sua Bíblia novamente e devolva-a aos nossos opressores, 

porque eles precisam mais de seus preceitos morais do que nós. Porque desde a 

chegada de Cristóvão Colombo, a América foi imposta com força, cultura, idioma, 

religião e alguns valores da Europa. A Bíblia veio até nós como parte de uma mudança 

cultural impostamos. Ela foi a arma ideológica desse ataque colonialista. A espada 

espanhola, que durante o dia atacou e matou o corpo dos índios, tornou-se à noite a 

cruz que atacou a alma índia.142 

 

A Bíblia na América Latina está vinculada a uma história de massacre porque é uma 

história de colonização e devastação das culturas originárias. A Bíblia foi e ainda tem sido usada 

para demonizar a cultura religiosa dos povos originários, para condenar seus rituais, danças e 

símbolos sagrados. A Bíblia também foi usada para inculcar conceitos e visões da teologia 

eurocêntrica, travestida de universal e neutra. No entanto, trazia não somente uma visão 

centrada no mundo europeu, mas no homem europeu, ou seja, uma teologia racista, colonial e 

patriarcal. O teólogo feminista André Musskopf, em sua tese de doutorado, desenvolve uma 

leitura crítica sobre “paisagens religiosas e sexuais herdadas” da visão dos colonizadores 

portugueses que, a partir de uma antropologia patriarcal e binária, interpretaram as práticas 

indígenas nativas como demoníacas.  

Embora a escravidão seja um desenvolvimento do processo de colonização que 

sucedeu a “invenção” do Brasil e os primeiros contatos com ele, os elementos que a 

fundamentaram também já tinham sido “inventados” pelos teólogos europeus. Assim, 

                                                           
141 CARDOSO, 2004, p. 50. 
142 “Nosotros, indios de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle 

su Biblia, porque en cinco siglos no nos ha dado ni amor ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y 

devuélvala de nuevo a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Porque 

desde la llegada de Cristóbal Colón, se impuso a la América con la fuerza, una cultura, una lengua, una religión y 

unos valores propios de la Europa. La Biblia llegó a nosotros como parte del cambio cultural impuesto. Ella fue el 

arma ideológica de este asalto colonialista. La espada española, que de día atacaba y asesinaba el cuerpo de los 

indios, de noche se convertía en la cruz que atacaba el alma india”. RICHARD, Pablo. Hermenéutica Bíblica India: 

revelación de Dios en las religiones indígenas y en la Biblia (Después de 500 años de dominación).  Revista Bíblica 

Latino-americana, n. 11, San José/Costa Rica: RIBLA 1992, p. 10. 
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segundo Vitor Westhelle: “as duas ideias foram combinadas: a natureza dos índios é 

boa, são seres naturais, mas Satanás os tornou maus. Por esta razão, necessitam da 

ordem e do catecismo” A comprovação da maldade dos nativos e da ação do Diabo 

sobre eles, além da suposta ausência de religião instituída e da existência de práticas 

mágicas e feitiçaria, foi depreendida da observação das formas de vivência e de 

determinadas práticas corporais.143 

 

Foi na contramão de uma tradição cristã, herdeira da grande síntese medieval patriarcal, 

que fincou raízes em terras latino-americanas, colonizando corpos e consciências, que começa 

a se originar um movimento de reflexão teológica, que procura desconstruir as bases da teologia 

colonial de dominação, que legitimou os desmandos coloniais. A Teologia da Libertação 

Latino-americana foi buscar um diálogo crítico com os conceitos fundamentais da tradição 

judaico-cristã, fazendo uma crítica interna das tradições a partir da realidade dos povos latino-

americanos. Nessa perspectiva, começa a ser tecido o nascimento de uma hermenêutica latino-

americana de libertação, que pudesse trazer uma teologia cristã com raízes indígenas, negras e 

mestiças. Buscava-se, assim, descobrir o potencial crítico dessa mesma tradição judaico-cristã, 

para que pudesse se contrapor como uma crítica das tradições de dominação, que se 

desenvolveu no seio da cristandade ocidental e legitimou o processo de colonização144.  

A Teologia da Libertação se alimentou com a resistência crítica da religião cristã 

popular que se dá a partir de um diálogo profundo com os textos sagrados, que pudessem servir 

de base para uma teologia cristã situada na periferia do mundo colonizado145. Analisando a 

teologia do Gustavo Gutierrez, um dos principais teólogos da libertação, Batista Mondim 

afirma: 

Colhe da sua imersão pastoral nos movimentos cristãos, uma reflexão que ouve as 

aspirações de um continente de maioria cristã, que adquire consciência de fato de que 

a libertação de Deus não é uma empreitada histórica que empalidece no passado, mas 

o chamado de hoje, a passagem histórica do Senhor.146 

 

 Gestada nos movimentos populares, a Teologia da Libertação representou uma 

sistematização teológica dos gritos e gemidos das dores de mulheres e homens submetidos aos 

modelos de opressão colonial patriarcal das estruturas religiosas que dominaram a América 

Latina. Para Michel Lowi, o nascimento e sistematização dessa teologia é fruto das grandes 

transformações das bases da igreja. 

A teologia da libertação é apenas a ponta visível do iceberg, a expressão espiritual 

sistemática de uma mudança profunda no seio da Igreja e do povo cristão muito 

anterior à publicação das primeiras obras dos novos teólogos. (...) Esse movimento se 

apresenta como uma ampla rede informal, uma corrente vasta e diversificada de 

                                                           
143 MUSSKOPF, André Sidnei. Via(da)gens teológicas: itinerários para uma teologia queer no Brasil. 2008. Tese 

(Doutorado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2008, p. 41. 
144 GUTIERREZ, Gustavo. Teologia da Libertação. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 53. 
145 GUTIERREZ, 1985, p. 56. 
146 MONDIN, Batista. Os teólogos da Libertação. São Paulo: Paulinas, 1980, p. 60. 
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renovação religiosa, cultural e política, presente tanto “na base”, nas comunidades, 

paróquias, associações de bairros, sindicatos, ligas camponesas, como na cúpula, nos 

bispados, nas comissões pastorais, conferências episcopais nacionais e regionais.147 

 

A Teologia da Libertação, portanto é, acima de tudo, uma teologia que nasce da fé vivida 

por mulheres e homens nas comunidades, da experiência do povo pobre oprimido da América 

Latina. Para Hugo Assmann, o núcleo central da Teologia da Libertação é a ressignificação da 

tradição religiosa como instrumento crítico da realidade, a partir da sensibilidade com a cultura 

e religiosidade popular. E, segundo ele, esse é o grande mérito da teologia latino-americana de 

libertação e vai ser responsável por uma profunda crítica interna das tradições da teologia cristã 

clássica.148  

Na contramão de toda história interpretativa da Bíblia, baseada em raízes colonizadoras 

e patriarcais e, a partir do critério hermenêutico de opressão-libertação, responsável pela virada 

hermenêutica produzida pela Teologia da Libertação, nascem as hermenêuticas bíblica de 

libertação latino-americanas. Essas hermenêuticas, buscam romper com uma tradição de longa 

duração, que determinou o lócus hermenêutico de leitura da Bíblia na América Latina, que 

submeteu todo um continente e cultura a um projeto hermenêutico-teológico opressivo e de raiz 

patriarcal, instrumentalizado por  objetivos  políticos-eclesiásticos, que resultaram em um 

massacre trágico e irreversível de toda a cultura religiosa ameríndia, que penetrou 

violentamente em nosso continente sob o signo da opressão.149 

 

1.3.2 Hermenêuticas bíblicas latino-americanas e Leitura Popular da Bíblia 

 

As hermenêuticas bíblicas de libertação latino-americana, buscou submeter a tradição 

bíblica a “um grande processo de purificação de suas expressões históricas opressivas” e 

possibilitar uma descolonização do imaginário religioso latino-americano150. 

O cristianismo penetrou em nosso continente sob o signo da opressão. Não apenas 

pelo fato de que veio pela força, como religião do conquistador, mas também pelo 

fato de que funcionou como uma religião de opressão. Se o que origina a fé bíblica é 

uma experiência de libertação que permite reconhecer o Deus como “libertador”, a 

América Latina não pôde ser evangelizada, pois nela Deus não pôde ser 

“experimentado” como libertador. Esse é o ponto decisivo. Em consequência os 

autóctones da América Latina ficaram com seus deuses opressores, mas talvez menos 

opressores que o deus dos conquistadores...Como autodefesa inconsciente, aceitaram 

formas cristãs para sua cosmovisão tradicional. Desse modo, não se libertaram, mas 

pelo menos proclamaram e ainda proclamam a sua miséria. Se a evangelização não 

fez com que a libertação fosse experimentada no plano econômico e social, onde ela 
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se dá de forma arquétipa e radical, então perdeu a possibilidade de falar 

autenticamente do “Deus da Libertação”. Assim para que a fé bíblica – em seu núcleo 

querigmatico libertador – seja crível para o homem (e a mulher) latino-americana, ela 

precisa passar por um grande processo de purificação de suas expressões históricas. E 

o único modo de realizá-lo é através de uma nova experiência de libertação.151  

 

É partir de uma interpretação da realidade vital dos povos do continente latino-

americano que, agora, experimentam e percebem os textos bíblicos não com as amarras 

presentes nos óculos da tradição herdada, mas o fazem sob a ótica dos explorados e exploradas. 

A hermenêutica bíblica latino-americana da libertação não é, nesse sentido, simplesmente uma 

nova interpretação dos textos da tradição judaico-cristã, mas “supõe outro processo”, que é a 

interpretação dos textos sagrados, “a partir de determinadas práticas e acontecimentos”152 que 

determinaram a vida de mulheres e homens atingidos por um amplo processo de opressão, 

colonização e patriarcalização.   

A década de 70 foi fundamental na gestação da hermenêutica bíblica de libertação 

latino-americana, que se caracteriza pela redescoberta da Bíblia pelos movimentos populares 

de base. Foi fincado os pés nessa realidade de redescoberta, que nasce o movimento de Leitura 

Popular da Bíblia, fruto de encontros populares de formação e celebração nas comunidades 

eclesiais de bases (CEBs), que buscava uma correlação entre leitura da Bíblia e de vida sofrida 

das comunidades das periferias latino-americanas. No Brasil, fundamental para essa relação 

entre Bíblia e vida está a o frei carmelita Carlos Mesters, um dos principais inspiradores do 

movimento bíblico latino-americano153. Para Mesters: 

Esta leitura que os pobres fazem da Bíblia apresenta um novo contexto que permite a 

exegese cientifica reencontrar-se com a missão dentro da igreja. ou seja, ela oferece 

ao exegeta um quadro novo dentro qual é possível redescobrir qual deva ser o “serviço 

da palavra” dentro da igreja, mesmo o serviço daquele (daquela) cuja vida se resume 

no estudo científico da Bíblia.154 

 

Nesse período, também exercem grande influência, as ideias do educador brasileiro 

Paulo Freire, que servirão de base e inspiração para uma geração de uma militância cristã, 

engajadas em processos de resistência à cultura imperialista e eurocêntrica155. O livro Por Trás 

das palavras, um estudo sobre a porta de entrada no mundo da Bíblia, editado em 1974, marca 

a história da leitura da Bíblia na América Latina e é, sem nenhuma dúvida, a primeira grande 

contribuição para a hermenêutica bíblica latino-americana, lançando as bases de uma leitura 
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popular que assume como lócus hermenêutico, a opção preferencial pelos pobres. Em 1978, por 

inspiração do Frei Carlos Mesters, inaugura-se o Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), que 

desempenhou papel central no desenvolvimento de uma hermenêutica bíblica, que refletia com 

muita propriedade o método de aprendizagem da pedagogia de Paulo Freire156. 

 No final da década de 70, as bases hermenêuticas do processo de releitura da Bíblia na 

América Latina já estavam postas. Essas novas possiblidades de leitura nascem a partir da ação 

de intérpretes orgânicos que, a partir dos anos 80, participam de um processo de emancipação 

crítica, que se gesta nos países da América Latina. Gestava-se, desta maneira, a teologia bíblica 

latino-americana, com o fim de assumir a árdua tarefa de promover uma reconstrução histórica 

das raízes populares, que deram origem a Bíblia afirmando, a partir de uma práxis de libertação, 

os novos caminhos da hermenêutica bíblica, que buscava reconstruir as experiências dos 

oprimidos e oprimidas da Bíblia.157 Em 1979, a biblista Elsa Tamez lança o livro que pode ser 

considerado outro marco da hermenêutica bíblica latino-americana: La Bíblia de los 

oprimidos158. Segundo Elsa Tamez:  

A história contada pelas diferentes histórias bíblicas é uma história de opressão e luta, 

assim como a história de nossos povos latino-americanos - em nossa história atual 

também podemos discernir a continuação da revelação divina. Portanto, acreditamos 

que refletir sobre a libertação da opressão não tem a ver com o tratamento real de um 

tema bíblico. É o centro de todo o contexto histórico em que a revelação divina se 

desenvolve; e somente deste centro podemos entender os significados de fé, graça, 

amor, paz, pecado e salvação.159 

 

Esse eixo hermenêutico promoverá mudança profunda na proposta de interpretação 

bíblica, elaboradas a partir do contexto latino-americano. Em 1984, no primeiro número da 

Revista Estudos Bíblicos, que trouxe como título de capa, o artigo do teólogo latino-americano 

Pablo Richard: Bíblia: memória histórica dos pobres assumindo, assim, o esse eixo 

hermenêutico. Richard afirma que “a exegese e toda explicação científica da Bíblia só têm 

sentido quando se colocam a serviço desta primeira leitura da Bíblia feita pelos pobres”160. 

Neste artigo, ressalta-se a importância de uma crítica às hermenêuticas fundamentalistas, que 

funcionam como instrumento de dominação que, em nome de um texto sagrado, ou do “está 
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escrito, manipulam consciências e promovem uma ação contínua de colonização das mentes, 

desfazendo toda a autonomia e consciência crítica e imaginação do leitor e leitora da Bíblia. 

Richard afirma: 

Quando se absolutiza o texto bíblico, então se converte em lei e instrumento de 

repressão da consciência histórica de um povo. Não há pior dominação do que essa 

que se exerce em nome de um texto “sagrado” e “divino”. O texto bíblico só é 

instrumento de libertação da consciência religiosa quando lido a partir da história, mas 

uma história de libertação, onde o homem (e a mulher) é sujeito de seu próprio destino. 

A absolutização do texto bíblico como palavra material e direta de Deus é a máxima 

negação da história e do homem (da mulher) como sujeito de sua própria história.161 

 

Foi nesse horizonte que se desenvolveu a Leitura Popular da Bíblia no Brasil e na 

América Latina e se propôs a desconstruir uma sedimentada tradição interpretativa construída 

em quase 500 anos de história do cristianismo no continente, que deu base ao projeto histórico-

teológico de dominação e colonização, que deixou cicatrizes profundas na Bíblia que é lida e 

vivida na América Latina até os dias de hoje. Nesse novo jeito de ler a Bíblia na América Latina, 

busca-se identificar as raízes de dominação e opressão que estão tanto nos textos bíblicos como 

nas camadas interpretativas que se sobrepõe ao texto, rejeitando as tradições que estão na 

origem de todo processo de dominação reconstruindo, assim, uma tradição interpretativa 

identificada com os anseios de libertação.162  

A Leitura Popular da Bíblia surge de encontros populares e das celebrações nas 

comunidades eclesiais de base (CEBs)163 que buscavam uma correlação entre a leitura da Bíblia 

e a vida das comunidades. A Leitura Popular da Bíblia surgiu no Brasil na década de 1970, 

tendo como seu principal protagonista o biblista Carlos Mesters.164 Desde então vem sendo 

enriquecido por diferentes enfoques e olhares.165 Segundo Elaine Neuenfeldt, o movimento de 

aproximação ao texto bíblico, que é definido de popular, está baseado numa postura 

participativa, contextualizada e crítica. “Esta postura articula a consciência da ausência, da 
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perda da Bíblia com o desejo de presença”.166 A Leitura Popular enfrenta as perdas e 

aprisionamentos da Bíblia que aconteceram e acontecem a partir de concepções patriarcais e 

fundamentalistas que arrancam o texto de seu contexto histórico, que não tomam em conta o 

seu lugar social, nem olham para as condições que produziram e releram os textos. Enfrenta 

também, o aprisionamento da Bíblia que acontece no academicismo, que é diferente de 

academia. Academicismo é um jeito de fazer academia, descolado da vida concreta e da 

realidade do povo. Os artifícios científicos apregoados nas academias, institutos, nas teses e nos 

manuais, pretensiosamente se dizem objetivos e universais. Mas, ao se anunciarem desta forma, 

enclausuram e ressecam a vivacidade e a espiritualidade do testemunho bíblico. A dinamicidade 

da leitura popular brota do meio do povo e articula explicitamente a sua opção pelas pessoas 

excluídas e marginalizadas do sistema dominante. Assim, ela devolve ao povo o poder de tomar 

a Bíblia em suas mãos, conquistando o direito de articular sua própria leitura da Bíblia, da 

realidade e da sua fé.167 

A Leitura Popular da Bíblia tem como um dos seus instrumentais o triângulo 

hermenêutico: realidade, texto/Bíblia e comunidade. O método caracteriza-se pela sua 

circularidade ou espiralidade. Ou seja, como círculo, não há uma definição rígida por onde se 

deve começar a leitura e, como espiral, indica-se que não é um processo encerrado em si, mas, 

por um lado, aberto a novas perspectivas, e, por outro, que permite e promove aberturas de 

perspectivas na própria leitura. Compreendendo que a vida, em sua concretude é o lugar onde 

se articula e se entretece a Palavra de Deus é que a realidade é o que determina a porta de 

entrada no texto bíblico168. Neste sentido é que se pode dizer que a Leitura Popular da Bíblia 

parte da realidade. Esta porta de entrada toma em conta as necessidades concretas da vida diária, 

mas também a estruturação mais ampla da sociedade deve estar no horizonte da 

compreensão.169  

Uma das características mais interessantes da proposta da Leitura Popular da Bíblia é a 

convocação a uma prática comunitária de leitura e interpretação bíblica. Parte de uma proposta 

de eclesiologia, na qual o poder de interpretação não é exclusivo do clero, de padres ou 

pastores/as, teólogos/as ou intelectuais, mas está também nas mãos da comunidade que se 
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converte em verdadeiro sujeito do processo. Devolve o livro sagrado ao povo que o escreveu 

em uma dinâmica de reapropriação. Trata-se, concretamente, de uma contínua reinterpretação 

da Bíblia derivada das situações da vida diária, tanto no nível eclesial como no social, para 

transformar, à medida do possível, essa realidade em um permanente caminhar em direção à 

utopia expressada na categoria de reino de Deus. Reclama uma mudança metodológica em 

relação ao conhecimento que se gera não por transmissão vertical, mas a partir da construção 

comunitária.170  

O método da leitura popular é muito mais que um instrumental, se torna também 

conteúdo.  Tomando a vida concreta como horizonte hermenêutico e não o aumento da 

quantidade de dados acerca da Bíblia. Com uma hermenêutica desenvolvida desde o povo e da 

comunidade comprometida com as transformações das estruturas do mundo no qual vive, 

recorre também aos aportes das ciências bíblicas, com o fim de evitar interpretações ingênuas, 

individualistas ou fundamentalistas, que frequentemente consideram a Bíblia como um livro 

sem história.171 A Leitura Popular da Bíblia, portanto faz parte do movimento bíblico latino-

americano, que rompe com os critérios e os métodos da exegese científica europeia e propõe 

uma hermenêutica bíblica identificada com a realidade latino-americana numa perspectiva de 

libertação, devolvendo a autoridade interpretativa para a comunidade. Esse novo jeito de ler a 

Bíblia, contribui para o rompimento das tradições interpretativas colonialistas e oferece 

instrumentos para uma crítica à leitura patriarcal da Bíblia.  

 

1.3.3 Hermenêuticas bíblicas latino-americanas e Leituras Feministas  

 

 A designação “Leituras Feministas”, escolhida neste trabalho de pesquisa para tratar de 

interpretação bíblica a partir da perspectiva feminista tem razões epistemológicas. Refletir 

sobre epistemologias feministas é perguntar pelos nossos modos, jeitos e lugares de construção 

de conhecimento. As epistemologias androcêntricas e patriarcais marcam todos os campos de 

saberes científicos e têm sido responsáveis pela sustentação e legitimação de modelos de 

conhecimentos opressores e excludentes. Muitas de suas categorias têm sido criticadas e 

rejeitadas pela epistemologia feminista. Uma das características centrais das epistemologias 

patriarcais é a linguagem androcêntrica. 
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A escolha dos termos e seus usos são estratégias político-epistemológicas. Segundo 

Palmer, o termo grego “hermenêutica” aparece nos séculos XVI e XVII no contexto da Reforma 

Protestante e do advento do Iluminismo científico para substituir o termo latim Interpretatio, 

que estava ligado à teoria patrística medieval de interpretação das Escrituras.  Ambos os termos, 

portanto, remetem a disputa entre fé e ciência e a disputa entre dois paradigmas que mantiveram 

a interpretação bíblica no controle e na dominação de uma lógica patriarcal: o paradigma 

revelatório-doutrinal e o paradigma científico-positivista172. Já o termo “leitura”, embora possa 

ser entendido como sinônimo de interpretação, remete à prática desenvolvida nas comunidades 

e nos grupos de leitura bíblica. Geralmente, nos grupos populares. Segundo Dherer, os termos 

“leitura” e “releitura” bíblica remetem à prática de ler e ler de novo. Ler e reler o mesmo texto 

em busca de outros sentidos. O termo é usado nas leituras bíblicas populares na América Latina. 

O termo é relacionado à uma maneira de interpretação bíblica, tornou-se conhecido e usado a 

partir do movimento de Leitura Popular da Bíblia, que floresceu nos anos 70 e 80 a partir das 

comunidades eclesiais de base no Brasil e América Latina173.   

Carlos Mesters, em seu livro Por Trás das Palavras escreve sobre a releitura no 

processo de formação da própria Bíblia e afirma que a releitura é muito frequente na Bíblia. 

“Em diferentes épocas, a história bíblica e textos antigos já existentes, foram sendo utilizados 

para escrever outros livros bíblicos e, cada vez que estes textos eram utilizados num novo 

escrito, ganhava novo sentido”174. Neste sentido, o termo “leitura” remete à uma ação 

interpretativa mais dinâmica, não-estática e que parte de baixo para cima, dos lugares de base, 

dos grupos e comunidades175.  De acordo com Schüssler-Fiorenza, “hermenêutica” não seria 

uma designação mais apropriada para se referir às leituras e interpretações feministas, que 

pretendem romper com leituras androcêntricas e patriarcais. Schüssler Fiorenza, argumenta, 

que não seria o mito de Hermes, mas o mito de Metis e Atena176 que melhor ajudaria a descrever 

a tarefa da leitura feminista da Bíblia. Schüssler Fiorenza, relaciona o mito de Metis com os 

processos de construção de conhecimento em sistema patriarcais. Interpreta que, nos modos de 

conhecimento patriarcais, as mulheres são convertidas em objetos e engolidas, cooptadas em 

sua sabedoria e conhecimentos no interesse de dominação. Conclui Schüssler Fiorenza, que o 
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termo Hermenêutica se refere a um modo de interpretação bíblica que não é o mesmo das 

interpretações feministas. O objetivo das Leituras Feministas não é simplesmente interpretar 

textos bíblicos e transmitir revelações divinas, mas remover a mistificação e desumanização 

patriarcais. Ela deveria emprestar seu nome e sua inspiração a Metis e não a Hermes. 177.   

A Leituras Feminista da Bíblia, já possui uma história relativamente longa, desde a 

primeira metade do século XX, e possui diferentes vertentes em quase todos continentes. 

Existem algumas particularidades das leituras feministas latino-americanas. A mais importante 

delas é a que nasceu do útero da Teologia da Libertação e, o critério crítico aplicado aos textos, 

é o da libertação das mulheres, que tem como pressuposto a crítica aos modelos patriarcais de 

opressão. De acordo com Ivoni Richter Reimer, a teologia bíblica feminista no contexto latino-

americano nasceu a partir da década de 70 no bojo da Teologia da Libertação, da qual as 

mulheres participaram desde o princípio.178  

Nesse movimento, as mulheres começam a aprofundar a pergunta pela concretude da 

pobreza, buscado os seus corpos históricos. As mulheres biblistas e teólogas seguem a linha da 

Teologia da Libertação. Porém, se dá aqui a descoberta da mulher como sujeito histórico 

oprimido e discriminado e, também, como sujeito histórico da libertação e da produção 

teológica. Este passo foi fundamental para o começo da construção da consciência feminista. 

As mulheres começaram a reclamar um espaço específico dentro do espaço do sujeito amplo, 

que luta pela libertação da sociedade.179 Neste período, teve início um diálogo aberto sobre o 

lugar e o papel das mulheres com os teólogos da libertação, pois se entendeu que a subjugação 

e   marginalização afeta toda a sociedade. A partir da década de 80, se amplia o número de 

mulheres nos espaços teológicos e no campo dos estudos das ciências bíblicas e passam a propor 

novos referencias hermenêuticos para a teologia bíblica.180 

Nesta década, aprofunda-se o diálogo com a as teólogas feministas da Europa e Estados 

Unidos. Os aportes hermenêuticos de biblistas e teólogas de Estados Unidos e Europa, como 

Phyllis Trible, Rosemary Reuther, Letty Russell, Mary Hunt, Elisabeth Schüssler-Fiorenza e 

outras, começam a ser acessados, pois se postula a necessidade de uma hermenêutica capaz de 

romper com os padrões androcêntricos da interpretação bíblica em vista de uma reconstrução 
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do texto bíblico numa perspectiva feminista181.  Vários avanços hermenêuticos no estudo dos 

textos bíblicos chaves na teologia de libertação são provocados pela hermenêutica bíblica 

feminista. Antes, selecionavam somente passagens do êxodo, dos profetas e dos Evangelho, 

agora, começam a confrontar os textos patriarcais e discriminadores da mulher, que eram 

ignorados pelos teólogos da Libertação. Por um lado, se luta contra as leituras de textos que, 

frequentemente, são mais patriarcais do que os próprios textos. Então, se fez uma releitura do 

texto, privilegiando e sublinhando aqueles elementos que favorecem as mulheres.  

Por outro lado - e este é um salto, quando o texto não oferece possibilidades de releitura, 

considera-se não normativo. Busca-se transcender o texto, ver e analisar nas entrelinhas os 

elementos para reinterpretar o texto ou reconstruí-lo, a partir da crítica à visão patriarcal e de 

materiais extra bíblicos, que iluminem outra realidade ocultada pelo texto. Lança-se a pergunta 

pelo significado de autoridade bíblica182. Também, a nível litúrgico, se dá uma grande novidade 

e criatividade graças ao aporte das mulheres. 

Elsa Tamez, fazendo uma retrospectiva da teologia feminista latino-americana, 

menciona que Ivone Gebara sinalizava que o estava sendo feito  na América Latina até a década 

de 90 era uma “teologia feminista patriarcal” mostrando, assim, a necessidade de que se 

desenvolvesse outras categorias de análise e outros paradigmas para as teologias e 

hermenêuticas feministas, para além do padrões e modelos teóricos patriarcais183. “Se a 

Teologia da Libertação utilizou a economia e a sociologia para analisar a situação de opressão 

e, posteriormente, construir um discurso teológico, as mulheres terão que utilizar a teoria de 

gênero para analisar com mais seriedade a situação de opressão das mulheres”184. É neste 

momento que, teólogas e biblistas latino-americanas, assinalam a importância de trabalhar as 

teorias de gênero para desenvolver com mais seriedade o discurso teológico e a hermenêutica 

bíblica feminista. Também, as mulheres negras e indígenas, fazendo uma leitura feminista da 

Bíblia, começam a requerer que se assumam teorias antropológicas e simbólicas.  

O processo hermenêutico de Leituras Feministas na América Latina, pode ser 

apresentado a partir dos distintos enfoques que acompanhou a cada momento histórico. Elza 

Tamez distingue três fases. A primeira fase (anos 70), tem como ponto de partida a opressão 

das mulheres, e Deus como libertador. As leituras sobre mulheres na Bíblia pretendem ser 

                                                           
181 SEIBERT, Ute. Hermenéutica bíblica feminista: cómo conocemos la realidad. Disponível em: 

<http://servicioskoinonia.org/relat/412.htm>. Acesso em: 11 fev. 2011. 
182 RUSSELL, Letty M. (ed.). Authority and the challenge of feminist interpretation in: feminist interpretation of 

the Bible. Philadelphia: Pennsylvania: Westminster Press. 1985. pp 137-146. 
183 TAMEZ, Elsa. Teología feminista latino-americana. In: AQUINO, Maria Pilar; TAMEZ, Elsa. Quito:  Abya-

Yala, 1998, p. 96.  
184 TAMEZ, 1998, p. 97.  

http://servicioskoinonia.org/relat/412.htm


66 

 

libertadoras e transformadoras. O ponto de partida é Deus como libertador, em solidariedade 

com os homens e mulheres oprimidos. A escolha dos textos é seletiva: apenas os textos que 

falam de libertação são escolhidos. A aproximação hermenêutica compartilha com a Teologia 

da Libertação que enfocava o Êxodo e a prática profética de Jesus. A Teologia Feminista 

sublinha que a opção pelo pobre é a opção pelas mulheres pobres.   

A segunda fase (anos 80) é marcada por esforços de construção de uma hermenêutica 

do ponto de vista das mulheres. A posição da mulher, que é dupla ou triplamente oprimida, é 

ainda central, mas ressalta-se, agora, que ela tinha uma contribuição específica a partir de seus 

sofrimentos e aspirações como mulher. São introduzidas as teorias de gênero na teologia e 

valorizadas as experiências cotidianas das mulheres. Realiza-se um trabalho de feminização da 

teologia, sobretudo da imagem de Deus e uma feminização da práxis libertadora. Nessa fase, 

por influência de hermenêuticas bíblicas feministas desenvolvidas nos Estados Unidos e na 

Europa, sublinha-se, mais do que a escolha seletiva de textos bíblicos, uma nova leitura 

feminista da Bíblia como um todo.   

Na terceira fase (anos 90), dentre as novas propostas hermenêuticas, sublinha-se como 

ponto de partida o corpo e a vida cotidiana como categoria teológica. Os três momentos não se 

excluem. Um alarga, corrige, complementa e enriquece o outro. Como núcleo está a convicção 

de que a promoção da justiça, e do bem integral de todas as mulheres e homens marginalizados, 

promove a humanização de todos, e expressa nossa colaboração com Deus, atuando em toda 

parte. Tudo o que conduz a superação de todas as formas de opressão manifesta uma prática 

cristã autêntica. E tudo o que gera injustiça, desigualdade, relações de domínio representa 

negação humana da ação salvadora de Deus no mundo.185 

Enfim, estas inquietações epistemológicas e metodológicas não são fáceis de responder, 

e outras perguntas e necessidades serão sempre levantadas.  O desafio é o de, a partir das leituras 

feminista, retrabalhar e reinventar sempre a partir dos diferentes contextos, corpos e 

experiências. 

 

1.3.4 Leitura Popular e Feminista no contexto latino-americano 

 

De acordo com Neuenfeldt, “a Leitura Popular da Bíblia exercitada nos grupos 

comunitários tem sido motivadora e interlocutora de uma hermenêutica que tem como ponto de 
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partida as experiências das mulheres e é denominada de leitura feminista da Bíblia.”186 . É partir 

dessa concepção que neste trabalho de pesquisa se trabalhou com o termo Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia. A Leitura Popular e Feminista conjuga os instrumentais da hermenêutica 

feminista e a metodologia da Leitura Popular da Bíblia. O diálogo das Leituras Feministas e 

Leitura Popular da Bíblia na América Latina, provocou contribuições mútuas. A partir de uma 

crítica histórica às tradições interpretativas que contrapõe e emancipa-se de uma hermenêutica 

bíblica colonial-patriarcal, a Leitura Popular e Feminista da Bíblia propõe uma leitura bíblica a 

partir dos corpos e experiências de mulheres e grupos marginalizados.187  

A hermenêutica feminista, ao mesmo tempo que se serve do círculo hermenêutico da 

Leitura Popular da Bíblia: Realidade/Bíblia/Comunidade, para incluir a experiência e cotidiano 

das mulheres como parte da realidade, questiona os limites da generalização de uma realidade 

que não toca as questões de corporeidade, sexualidade e gênero e, portanto, não confronta 

diretamente a realidades injustas sofridas por corpos  invisibilizados até mesmo pelas teologias 

e hermenêuticas latino-americanas de libertação. A caminhada de Leitura Popular e Feminista 

da Bíblia promove vivências que envolvem os corpos concretos dos sujeitos excluídos, 

especificamente das mulheres, com suas histórias pessoais e comunitárias. A leitura 

impulsionada pelos grupos comunitários parte das experiências cotidianas das pessoas 

marginalizadas, seja no contexto político, social e eclesial. Busca contribuir com um novo 

modelo de sociedade e Igreja, a partir de relações mais equitativas e mais justas. Por isso, é uma 

metodologia que não encerra no texto em si mesmo, mas tem como finalidade promover a 

cidadania religiosa, política e social. Nesse sentido, pode-se afirmar que a leitura popular e 

feminista da Bíblia promove experiências que envolvem os corpos e histórias com os textos 

sagrados.188 

Dentro desta perspectiva, a teóloga Marcella Althaus-Reid, representa um importante 

exemplo dessa interação Popular e Feminista no contexto latino-americano.  Enquanto teóloga 

latino-americana de libertação, ela, ao mesmo tempo, que se utiliza e faz críticas aos 

instrumentais fornecidos pela Leitura Popular da Bíblia e hermenêutica bíblica de libertação. 
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Provocando, a partir de sua teologia indecente,189 as estruturas tanto da “T-Theology”190 como 

também da Teologia da Libertação. Marcella Althaus-Reid assumiu a práxis da teologia da 

libertação latino-americana que trata da vida à margem como ponto de partida para a reflexão 

bíblica e teológica. Sua teologia parte da realidade do mundo dos pobres das ruas de Buenos 

Aires, a partir de onde ela se identifica enquanto mulher e pobre191. Usando as ferramentas 

obtidas do pós-colonialismo, pós-marxismo e, especialmente, da teologia feminista e queer ela 

traz em seu pensamento teológico desconcertantes críticas ao “inquestionável sujeito ocidental” 

e ao “pobre como sujeito hermenêutico”. Sua pesquisa teológica combinou, de maneira inédita, 

as teologias latino-americana, feminista e queer.  

Em seus livros La Teología indecente e The Queer God192, ela faz críticas às teologias 

e hermenêuticas de libertação. Sua crítica às estruturas “decentes”193 de pensamento abalou a 

teologia tradicional. De acordo com André Musskopf, a importância e contribuição da reflexão 

teológica de Marcella Althaus-Reid é, justamente, sua ligação íntima com a América Latina, 

tanto em relação à Teologia da Libertação e Feminista, quanto as experiências não 

heteronormativas no continente e sua conexão com as teologias LGBT produzidas fora dele194. 

O círculo hermenêutico da suspeita sexual, o método interpretativo desenvolvido por Marcella 

Althaus-Reid, reúne elementos do método Ver-Julgar-Agir,195 da Leitura Popular da Bíblia e 

da Dança Hermenêutica feminista de Libertação. O círculo hermenêutico da suspeita sexual 

interage e, ao mesmo tempo, interroga esses métodos quanto a ausência de um sujeito sexual 
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‘a única Teologia’ que não admite discussão ou desafio de perspectivas diferentes, especialmente na área de 

identidade sexual e sua relação próxima com questões políticas e raciais. 
191 ALTHAUS, 2005, p. 15. 
192 ALTHAUS-REID. Marcella. The Queer God. London: Routledge, 2003. 
193 A categoria “decente- indecente” é usada como “um contradiscurso para o desmascaramento dos pressupostos 

sexuais construídos para dentro da Teologia da Libertação. Indecência como um gesto social é extremamente 

político e erótico, e se relaciona com a construção da identidade do sujeito através de subversão das identidades 

econômicas, religiosas e políticas”ALTHAUS-REID, La Teologia Indecente: Perversiones teológicas em sexo, 

género e política. Barcelona-Espanha. Edições Bellaterra. 2005, p. 168.  
194  MUSSKOPF, André Sidnei. Via(da)gens teológicas: itinerários para uma teologia queer no Brasil. 2008. Tese 

(Doutorado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2008, p. 203. 
195 O método Ver-Julgar-Agir - A hermenêutica da Teologia da libertação usa o método ver-julgar-agir o método 

Ver-Julgar-Agir trouxe uma nova maneira de se considerar e experimentar a ação reveladora de Deus na 

história. Antes de se procurar saber o que Deus falou no passado, procura-se Ver a situação do povo hoje, os 

seus problemas. Em seguida, com a ajuda de textos da Bíblia e da tradição das igrejas, procura-se julgar esta 

situação. Isto faz com que, aos poucos, a fala de Deus já não vem só da Bíblia, mas também e, sobretudo, dos 

próprios fatos iluminados pela Bíblia e pela tradição. E são eles, os fatos, que assim se tornam os transmissores 

da Palavra e do apelo de Deus e que levam a Agir de maneira nova. Ver: BOFF, Clodovis. Como vejo a 

Teologia Latino-americana trinta anos depois. In: SUSIN, Luís Carlos (org.). O mar se abriu. Porto Alegre: 

Soter, São Paulo: Loyola, 2000, p. 81. 
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na teologia. O método interpretativo da suspeita sexual questiona as “epistemologias mais 

recatadas”196 e fornecem pistas metodológicas para tornar indecente ou erótico o corpo da 

teologia tradicional, a partir do relato de experiências sexuais desviantes concretas que nos 

informam outro jeito de pensar teologicamente e hermeneuticamente.197 

 O círculo hermenêutico da suspeita sexual proposta pela Teologia Indecente questiona 

as ideologias sexuais heteronormativas que sustentam a estruturas políticas, econômicas e 

religiosas. A sexualidade torna-se importante questão no método crítico desenvolvido por 

Althaus-Reid, que entende que essa crítica é essencial para a desconstrução dos modelos de 

opressão patriarcal-colonial na América Latina. Althaus-Reid, afirma que “a sexualidade e a 

pobreza são os grandes tabus da Teologia Tradicional e, da mesma forma, ela desmascara a 

ausência dos discursos do corpo e as sexualidades na Teologia da Libertação”.198 O círculo 

hermenêutico de suspeita sexual entra na esteira de leituras hermenêuticas de resistência aos 

cânones bíblicos patriarcais, questionando as interpretações historicamente submetidas a uma 

cultura de dominação patriarcal e heteronormativa.  

A hermenêutica de suspeita sexual parte da realidade das histórias sexuais subversivas 

vividas por mulheres e homens pobres em contextos urbanos na América Latina. São histórias 

que revelam outros arranjos sexuais, políticos e religiosos, invisibilizadas, excluídas ou 

marginalizadas do círculo hermenêutico teológico e das leituras bíblicas, por não serem 

harmonizáveis dentro da ideologia heterossexual, dado o seu caráter conflitivo e instável. A 

teologia indecente de Althaus-Reid denuncia que essa realidade de corpos e sexualidades 

excluídas e invisibilizadas ficaram, por muito tempo, fora do horizonte da Leitura Popular da 

Bíblia na América Latina. Portanto, o círculo hermenêutico da suspeita sexual agrega à 

hermenêutica de suspeita feminista o sujeito sexual e suas experiências e histórias sexuais 

cotidianas. A Leitura bíblica entra nessa suspeita sexual revelando que, a Bíblia como um livro 

de memórias e narrativas de vida é, também, um livro de memória de histórias sexuais, 

atravessadas por muitos interesses, ideologias e mecanismos de controle dos corpos e da 

sexualidade. O círculo hermenêutico da suspeita sexual traz para a Leitura Popular e Feminista 

da Bíblia esse novo sujeito e suas experiências sexuais. Por fim, fica evidente que a Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia provocou o olhar para outros sujeitos e outros lugares 

                                                           
196 Sobre “epistemologias mais recatadas” e a relação entre recatado e resgatado e suas implicações 

epistemológicas sexuais e econômicas veja ALTHAUS-REID, 2003, p. 145s. 
197  MUSSKOPF, 2008, p. 203-204. 
198  ALTHAUS-REID, Marcella. From feminist theology to indecent theology. SCM Press, 2004, p. 11. 
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hermenêuticos, rompendo com raízes patriarcais arraigadas na própria estrutura da 

hermenêutica bíblica de libertação latino-americana.  

Conclui-se que o problema da reprodução patriarcal é sombra que ameaça até mesmo 

as tradições interpretativas de libertação. Por isto, identificar e resistir as raízes patriarcais na 

leitura e interpretação da Bíblia requer uma atitude hermenêutica constante de crítica e 

autocrítica, revisão e auto revisão. Os novos caminhos, paradigmas, ferramentas e as 

metodologias que foram desenvolvidas para uma interpretação bíblica libertadora e não 

patriarcal são indispensáveis, mas não se esgotam em si mesmos e, portanto, é preciso permitir 

que outros sujeitos e outras ferramentas encontrem lugar para constante processo 

desconstrução-reconstrução. Ao fazer uma revisão da trajetória percorridas pelas hermenêuticas 

feministas em busca de romper com as raízes patriarcais da interpretação bíblica, encontrou-se 

um longo e árduo percurso, com importantes passos dados, e ao mesmo tempo se reconheceu a 

necessidade de continuar construindo sempre novos caminhos. 

Nessa revisão dos caminhos percorridos da interpretação bíblica a partir da perspectiva 

das Leituras Feministas, constatou-se que:  

1) A Bíblia é um texto com marcas predominantemente patriarcais em sua constituição; 

2) as mulheres como intérpretes tem disputado o campo da interpretação bíblica no 

enfrentamento do patriarcado, pelo menos desde o século XIX; 

3) a interpretação bíblica dos primeiros séculos cumpriu uma função patriarcal;  

4) as leituras patriarcais desenvolvidas pelos pais patrístico-medievais lançaram as bases da 

Teologia bíblica da Igreja Cristã e que continuaram tendo efeito no período da Reforma 

Protestante; e que, mesmo na ciência bíblica moderna, não se rompeu com os estatutos de uma 

racionalidade patriarcal e androcêntrica; 

5) as raízes coloniais e patriarcais da interpretação bíblica na América Latina tiveram efeitos 

históricos na vida das mulheres e de outros corpos e grupos marginalizados pela leitura 

patriarcal da Bíblia; finalmente, 

6) a Leitura Popular e Feminista da Bíblia representa importante contribuição na desconstrução 

de tradições interpretativas coloniais e patriarcais no interior da hermenêutica bíblica latino-

americana, mas precisam continuar seguindo sempre interrogada e interpelada pelos novos 

sujeitos, seus corpos e experiências.  

Dando continuidade ao processo de identificar raízes patriarcais, o próximo capítulo, 

apresenta uma visão geral da tradição batista na qual está situada a Igreja Batista do Pinheiro, 

objeto de estudo central desta pesquisa, e lócus da experiência da prática de Leitura Popular e 

Feminista desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá. 
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2 IGREJA BATISTA DO PINHEIRO E RAÍZES BATISTAS PATRIARCAIS 

   

O primeiro capítulo deste estudo refletiu sobre as raízes patriarcais no campo da 

hermenêutica bíblica, percorrendo desde a seleção e canonização das Escrituras, o período 

patrístico-medieval até a Reforma e Modernidade. Depois, foi apresentado as contribuições da 

Leitura Popular da Bíblia no rompimento de tradições interpretativas colonialistas e patriarcais 

no contexto das hermenêuticas bíblicas latino-americanas.  

 Este capítulo, visando situar o contexto da prática de Leitura Popular da Bíblia do 

Grupo Flor de Manacá na Igreja Batista do Pinheiro, apresenta uma revisão da tradição batista 

e da trajetória da IBP identificando raízes batistas patriarcais. Primeiro serão debatidas questões 

em torno dos princípios históricos batistas, centralidade da Bíblia e eclesiologia 

congregacionalista. Após, serão apresentadas as raízes batistas norte-americanas nas quais se 

desenvolveu o protestantismo batista no Brasil e em Alagoas e suas repercussões na formação 

da Igreja Batista do Pinheiro. Para finalizar, serão apresentados os primeiros movimentos de 

rupturas das raízes batistas norte-americanas, iniciados nas práxis eclesiais da Igreja Batista do 

Pinheiro. 

Para a revisão da tradição batista, foi utilizada pesquisa bibliográfica, a revisão da 

trajetória da IBP, o fato de fazer parte da IBP desde o ano de 1993, participando e atuando em 

posição de liderança, permitiu que eu tenha tido participação ativa em muitos processos e fatos 

estudados. Assim, além de contar com a minha memória da experiência desses eventos, optei 

por realizar um trabalho de campo mais sistemático na própria IBP através da organização de 

relatos vividos, além de coletar documentos administrativos e de registro histórico, tudo 

devidamente autorizado. Coletei atas das assembleias administrativas da igreja desde 1970 a 

2017, documentos de registro histórico avulsos como livros de rol de membros  desde 1970, 

exemplares de guias eclesiásticos de 1985 e 1986, um livro com o registro histórico da década 

de 70 de todas as atividades da igreja,  fotos e reportagens que foram escritas à mão pela 

secretária da igreja à época, como também cataloguei revistas, materiais de divulgação de 

atividades de alguns grupos que atuaram e atuam na igreja, e os boletins semanais desde a 

década de 1970, onde estão registradas as liturgias  dos cultos. Também foram usados como 

apoio o Blog da Igreja. A revisão da trajetória da IBP em relação as raízes patriarcais batistas 

foram realizadas partir da análise qualitativa desse conteúdo. 
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2.1 Batistas: princípios históricos e raízes patriarcais 

 

A Igreja Batista do Pinheiro, “chão” onde floresce a experiência de Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia a partir do Grupo Flor de Manacá, tem raízes que remetem ao passado 

batista, e, mais especificamente, ao passado das igrejas batistas no Brasil e em Alagoas. A 

compreensão da experiência de Leitura Popular e Feminista da Bíblia no contexto da Igreja 

Batista do Pinheiro passa por um entendimento do modo de ser das igrejas batistas, 

principalmente no que diz respeito às tradições interpretativas da Bíblia que acompanham a sua 

trajetória histórica. 

Existem muitos grupos e igrejas batistas no Brasil, na América Latina e no mundo que 

são diferentes entre si. Esses grupos e igrejas são divergentes e suas diferenças são 

frequentemente amplas e profundas. Por exemplo, a partir de uma interpretação antirracista e 

antiescravagista da Bíblia no interior das igrejas batistas negras norte-americanas, ergueram-se 

personagens batistas históricos, como Rosa Parks199, considerada “a mãe do movimento pelos 

direitos civis”, e o pastor batista Martin Luther King Jr.200, protagonistas no movimento pelos 

direitos civis nos Estados Unidos. Por outro lado, no interior das igrejas batistas do sul dos 

Estados Unidos abrigavam-se também muitas pessoas batistas que lideravam os movimentos 

racistas e escravagistas, justificando biblicamente a segregação racial e ideologia da supremacia 

branca.201  

                                                           
199 Rosa Parks, mulher negra norte americana, costureira, integrante de uma Igreja Batista na cidade de 

Montgomery no Estado do Alabama foi considerada mãe do movimento pelos direitos civis ao se negar a ceder 

lugar para um homem branco, desencadeando o boicote aos ônibus que foi estopim que deu início ao 

movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ver mais em: FRIER, Rafhaële Zaw. Martin e Rosa: 

Martin Luther King e Rosa Parks Unidos pela Igualdade. Rio de Janeiro: Zahar, 2014; CARSON, Clayborn. 

Um apelo a consciência: os melhores discursos de Martin Luther King Junior. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
200 O pastor Batista negro Martin Luther King Jr. foi indicado como o porta voz do movimento contra a lei da 

segregação racial e pelos direitos civis desencadeados por Rosa Parks. O Pr. Martin Luther King Jr. foi um 

pastor Batista e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos 

direitos civis da população negra nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não violência. Foi 

assassinado no dia 04 de abril de 1968. Ver:  AZEVEDO, Israel Belo. O legado pastoral de Martin Luther King 

Jr. In: Religião, Utopia e Sociedade: diálogos com Martin Luther King Jr. e Richard Shaull. Organização 

Aliança de Batistas do Brasil. Lauro de Freitas/BA: Livros.com, 2009. 
201 Sobre a justificação bíblica a escravidão e segregação racial entre os Batistas do sul dos Estados Unidos, ver: 

SILVA, Elizete da. Visões protestantes sobre a escravidão. REVER - Revista de Estudos da Religião da PUC, 

São Paulo, n. 1, 2003, p.1-26. Disponível em: <https://www.pucsp.br/rever/rv1_2003/p_silva.pdf>. Acesso 

em: 15 mar. 2019. 

https://www.pucsp.br/rever/rv1_2003/p_silva.pdf
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Já no Brasil, no período da ditadura militar, a maioria das igrejas batistas, a partir de 

uma interpretação bíblica literalista de Romanos 13:1-5, advogava a sujeição e submissão à 

toda autoridade constituída202, apoiando o regime militar203.  

Em período mais recente no Brasil, a Aliança de Batistas do Brasil204, instituição batista 

de caráter ecumênico, a partir de uma interpretação da Bíblia e do Evangelho, publicou uma 

nota que celebrava a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a união civil de pessoas 

do mesmo sexo como sendo uma “boa nova” o fato de que as pessoas LGBT205 estivessem 

sendo incluídas no ideal de equidade social defendido pela Constituição Federal. 206 Enquanto 

isso, a Convenção Batista Brasileira207 nomeava como “institucionalização da iniquidade” a 

mesma decisão do STF208. Diante de posições tão heterodoxas e antagônicas que partem de 

grupos que assumem a mesma identidade batista a questão que se coloca é: Quais são os 

“distintivos” e convicções peculiares da tradição batista e, mais especificamente, das igrejas 

batistas no Brasil?  

É difícil especificar uma forma única de ser batista, porque não há um único documento 

orientador, ou uma única formulação histórica de crenças que defina no que acreditam as igrejas 

                                                           
202 Na Carta aos Romanos 13:1-5 fala sobre a Obediência às autoridades com o argumento que todas as autoridades 

constituídas, são instituídas por Deus. Essa passagem bíblica lida isoladamente e interpretada literalmente tem 

justificado uma postura de subserviência por parte de muitos grupos cristãos. 
203 Sobre o apoio dos Batistas à ditadura militar no Brasil, ver: DUSILEK, Sérgio Ricardo Gonçalves; SILVA, 

Clemir Fernandes da; CARVALHO, Alexandre de. A Igreja de farda: Batistas e a ditadura civil-militar no 

Brasil. Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/view/2958>. Acesso 

em 15.03.2015 
204 Aliança de Batistas do Brasil- ABB - Organismo de identidade Batista e caráter ecumênico, constituído por 

pessoas e grupos identificados com os princípios Batistas. É uma organização religiosa, sem fins econômicos, 

fundada em 23 de abril de 2005, cujo objetivo é a formação de uma rede de indivíduos e instituições visando 

à concretização da liberdade e dos princípios que historicamente identificam o movimento Batista. Disponível 

em: <http://www.aliancadebatistasdobrasil.com/p/estatuto.html>. Acesso em: 16 mar. 2019. 
205 Nesta tese, faço opção por usar o termo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) por 

considerar mais abrangente. Mesmo entendendo que tais termos assim como homossexual, gays e lésbicas 

representam categorias estáticas que reafirmam a polaridade hetero/homossexual. Ver em: MUSSKOPF, 

André Sidnei. Talar Rosa: homossexuais e o ministério na Igreja. São Leopoldo: Oikos, 2005, p. 21-25. 
206 BARROS, Odja. Nota da Aliança de Batistas do Brasil em apoio a decisão do STF referente ao reconhecimento 

da União de pessoas do mesmo sexo. 17 maio 2011.  Disponível em:  

     <http://www.aliancadebatistasdobrasil.com/2011/06/nota-da-alianca-de-batistas-do-brasil.html>. Acesso em: 

15 mar. 2019.  
207 Convenção Batista Brasileira CBB A Convenção Batista Brasileira (CBB) é o órgão máximo representativo da 

Convenção Batista Brasileira. Convenção que congrega no Brasil cerca de 7.000 Igrejas Batistas. Como 

instituição, existe desde 1907, como de estrutura de integração, identidade, comunhão e cooperação. 

Disponível em: 

<http://www.batistas.com/portalantigo/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=2>. Acesso 

em: 16 mar. 2019. 
208 A declaração escrita pelo presidente da Convenção Batista Brasileira está disponível em:  

      <https://www.gospelprime.com.br/convencao-batista-brasileira-fala-sobre-a-decisao-do-stf-iniquidade-

institucionalizada/>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

http://www.aliancadebatistasdobrasil.com/p/estatuto.html
http://www.aliancadebatistasdobrasil.com/2011/06/nota-da-alianca-de-batistas-do-brasil.html
http://www.batistas.com/portalantigo/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=2
https://www.gospelprime.com.br/convencao-batista-brasileira-fala-sobre-a-decisao-do-stf-iniquidade-institucionalizada/
https://www.gospelprime.com.br/convencao-batista-brasileira-fala-sobre-a-decisao-do-stf-iniquidade-institucionalizada/
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batistas.209 No decorrer da história batista, existem muitos documentos e declarações elaboradas 

por diferentes grupos batistas, mas nenhuma delas é considerada definitiva.210 Tampouco há 

um protagonista histórico específico, como Martinho Lutero para as igrejas luteranas ou João 

Calvino para as igrejas reformadas, cujo ensino lhes dê um legado básico de crenças e práticas 

em assuntos eclesiológicos.211  

A tradição batista enfatiza, universalmente, o princípio da reforma, de que a autoridade 

máxima e suficiente da fé e prática, é a Bíblia e a autoridade de Cristo, como único fundamento 

da igreja. Da mesma maneira, faz parte da tradição batista, a afirmação histórica, do privilégio 

hermenêutico da livre interpretação das Escrituras de cada pessoa crente, e da comunidade 

local, livre de qualquer poder ou autoridade instituída. Estes importantes princípios, implicam, 

obviamente, em uma ampla pluralidade na maneira de viver a fé cristã entre grupos e igrejas 

que assumem a identidade batista.212  

 Além disso, a tradição batista, em suas origens, tem experiência histórica de luta contra 

o clericalismo e contra a religião que se baseava no poder sacerdotal. A afirmação da autoridade 

e da liberdade interpretativa da Bíblia, foi uma maneira de afirmar e garantir, não apenas o 

poder interpretativo da comunidade, mas uma medida de proteção contra modelos eclesiais 

hierárquicos de dominação clericalistas.213 Diante disso, pergunta-se como foi possível rejeitar 

estruturas clericalistas e assimilar as leituras e estruturas patriarcais de igreja e de interpretação 

bíblica? A despeito, dos princípios anticlericais defendidos pela tradição batista, as estruturas e 

igrejas batistas, reproduziram historicamente, as mesmas raízes patriarcais das tradições cristãs 

em geral.  

No entendimento de Ivone Gebara, a religião patriarcal se estabeleceu na tradição cristã, 

de uma maneira geral, afirmando o feminino como dependente do masculino não só nos limites 

                                                           
209 PAYNE, E. A. The fellowship of believers: Baptist thought and practice yesterday and today. London: The 

Carey Kingsgate Press Ltd., 1954, p. 25-26.  
210 O documento The Baptist Doctrine of the Church: a Statement approved by the Council of the Baptist Union 

of Great Britain and Ireland, March, 1948 é um exemplo de Declaração Batista. Tais como esta existem outras 

Declarações elaboradas por diferentes Grupos Batistas ao redor do mundo.  Disponível em:  

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0005576X.1948.11750738?journalCode=ybaq20>. Acesso 

em: 20 mar. 2019. Sobre Declarações mais atuais consultar o website da World Baptists Alliance que congrega 

grande número de grupos batistas ao redor do mundo. Disponível em:  

      <https://www.bwanet.org/resources/bwa-currentresolutions>.  
211  BRACKNEY, William H. (ed). Faith, life, and witness: the papers of the study and research division of the 

Baptist World Alliance, 1986-1990. Birmingham, Alabama: Stamford University Press, 1990, p. 149.  
212  PIXLEY, Jorge. La Biblia, regla suficiente de fe y practica: ¿guía para una respuesta evangélica  

      a los pobres? In: PIXLEY, Jorge. Hacia una fe evangélica latinoamericanista: una perspectiva Bautista. San 

Jose-Costa Rica: DEI, 198, p. 172. Disponível em: 

<https://archive.org/stream/haciaunafeevange00pixl/haciaunafeevange00pixl_djvu.txt>. 
213  PIXLEY, 1990, p. 174. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0005576X.1948.11750738?journalCode=ybaq20
https://www.bwanet.org/resources/bwa-currentresolutions
https://archive.org/stream/haciaunafeevange00pixl/haciaunafeevange00pixl_djvu.txt
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da história, mas nos limites da simbologia religiosa. E com isso, conclui, a autora: “Não há 

como modificar o passado, entretanto, há como preparar o presente em vista do futuro”.214  

Carlos Novaes, historiador batista, faz a seguinte indagação: “o que faz dos batistas 

esses inevitáveis protagonistas de polêmicas e divisões recorrentes em nossa história?” Ele 

mesmo responde: “Desconfio de duas razões precípuas: a ênfase na competência do indivíduo 

para tomar suas próprias decisões morais e religiosas, e a defesa da eclesiologia 

congregacionalista, que outorga soberania e autonomia aos membros de uma igreja local”. 

Seria, então, a liberdade do indivíduo e da comunidade local, uma fraqueza ou valor da tradição 

batista?  

De acordo com Martin D. Hewitt, as cisões nas igrejas batistas, motivadas por 

divergências de interpretação bíblica, estão presentes desde sua origem e acompanha todo o 

desenvolvimento de sua história, parecendo representar, desse modo, mais do que um traço que 

caracteriza esse grupo. A tendência às cisões estabelece-se como elemento que lhe é 

constitutivo.  A “bibliocracia”215, aliada ao “livre exame das escrituras”, e a forma de governo 

não hierarquizada, mas de congregações autônomas, possibilita com relativa facilidade e com 

grandes prejuízos à denominação, as incontáveis divisões advindas do exercício do livre exame 

das escrituras. Divisões estas, presentes, desde sempre, em seu processo histórico.216  A 

valorização do indivíduo, de todas as pessoas, homens e mulheres, e a autonomia soberana da 

igreja local, acima de qualquer representação hierárquica episcopal, e, principalmente, a 

liberdade hermenêutica da comunidade local, deveria representar, acima de tudo, uma 

resistência histórica da tradição batista, ao sistema religioso clerical e patriarcal. Tal legado 

serviria de inspiração para outras tradições cristãs, especificamente, sobre um outro modo de 

ser igreja, não clericalista, não hierárquica e não patriarcal, onde a valorização e a liberdade do 

indivíduo e da congregação local, na interpretação da Bíblia, estivesse acima de qualquer poder 

ou estrutura eclesial. No entanto, o testemunho histórico de grande parte das igrejas batistas, 

                                                           
214 GEBARA, Ivone. Vulnerabilidade, justiça e feminismos: antologia de textos. São Bernardo do Campo: 

Nhanduti, 2010, p. 50. 
215 “Bibliocracia”, “bibliocentrismo”, “biblicismo” são termos usados para se referir, em geral a tendência Batista 

de levar a extremo a afirmação histórica: “A Bíblia é a única regra de fé e prática”. Distorcer o princípio da 

autoridade da Bíblia, criando autoritarismo em nome do que supostamente “bíblico”.  A partir, dessas 

distorções dos princípios históricos, Igrejas e crentes Batistas usam a Bíblia para pautar ou justificar as decisões 

e escolhas éticas. A Bíblia é o aferidor externo. Tomada como único manual de conduta e fé, a pessoa Batista 

parece encontrar na Bíblia explicações, respostas e justificativas para toda e qualquer situação. 215 HEWITT, 

Martin D. Raízes da tradição Batista. IEPG, 1993, p. 20  
216 HEWITT, Martin D. Raízes da tradição Batista. IEPG, 1993, p. 10.  

      Disponível em: <http://www.aliancadebatistasdobrasil.com/2011/06/nota-da-alianca-de-batistas-do-

brasil.html>. 
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coloca em questionamento a viabilidade de tais princípios, sem capitular diante da tentação da 

mentalidade hierárquica, clerical e patriarcal. 

Em resumo, a insistência na livre interpretação e suficiência da Bíblia para tradição 

batista tem um imenso valor, enquanto princípio de afirmação máxima da autoridade e poder 

interpretativo da comunidade. O perigo é esquecer o sentido crítico que havia nesta afirmação. 

Neste sentido, conhecer o passado batista é importante, tanto para identificar o conflito entre os 

princípios históricos e as raízes patriarcais na tradição batista, como para compreender a prática 

comunitária de Leitura Popular e Feminista da Bíblia na Igreja Batista do Pinheiro.  

 

2.1.1 Princípios fundantes da tradição Batista 

 

Sobre a origem da tradição batista, a corrente que encontra respaldo histórico é a que 

relaciona o seu surgimento dentro do processo da reforma religiosa ocorrido na Inglaterra entre 

os séculos XVI e XVII. Segundo essa perspectiva, as igrejas batistas são um dos 

desdobramentos do movimento de Separatistas Ingleses e “Igrejas Livres” no início do século 

XVII na Holanda (1609) e na Inglaterra (1611), como resultado de um movimento popular 

autônomo que defendia igrejas livres, separadas do Estado. As igrejas livres refletiam um 

modelo alternativo como comunidades de iguais que procuravam uma maneira horizontal de se 

relacionar, a afirmação da liberdade religiosa, a separação entre Igreja e Estado e uma igreja 

composta de crentes através do batismo que confirmavam conscientemente sua fé.217  

Neste ambiente foi que surgiu a primeira Igreja Batista cujo pastor foi João Smith, 

que tinha formação teológica em Cambridge. Ele contou com um auxiliar muito 

importante, que era leigo e advogado, Tomás Helwys. Eles, que antes eram 

anglicanos, tornaram-se seguidamente puritanos, separatistas e finalmente batistas. 

Quando aderiram à posição separatista, no reino de Tiago I, decidiram fugir para a 

Holanda, onde havia tolerância religiosa. Lá encontraram outros grupos evangélicos, 

inclusive o dos Menonitas que, conforme referido anteriormente, provinham do 

movimento anabatista do Século XVI. Contudo, deles diferiam em vários aspectos, 

inclusive teológicos, pelo que ao se convencerem de que o batismo correto é o de 

crentes, rejeitando o batismo infantil, formaram uma igreja própria, sempre no ideal 

de restituir a igreja neotestamentária em toda a sua inteireza. Assim nasceu a primeira 

Igreja Batista.218  

 

Nessa linha histórica, as igrejas batistas bebem deste rio caudaloso de tradições que 

fundou uma outra maneira de ser igreja, proveniente de vários movimentos que se opunham a 

igrejas estabelecidas e territoriais ligadas ao Estado que ficou conhecida como “corrente de 

                                                           
217 SANTOS, Marcelo; PINHEIRO, Jorge. Raízes históricas e teológicas dos Batistas: de onde viemos? In: Os 

Batistas: controvérsias e vocação para intolerância. São Paulo: Fonte Editorial, 2012, p. 21-25. 
218 MOREIRA, Zaqueu. Liberdade e exclusivismo: ensaios sobre os Batistas ingleses. Rio de Janeiro: Horizonal 

Editora, 1997, p. 29-30. 
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Igrejas Livres". Igrejas Batistas, Menonitas e Congregacionais estariam inseridas nessa 

tradição, pois todas se caracterizam por uma forma específica de governo, principalmente pelo 

modelo congregacionalista. Para tais grupos congregacionalistas, a Igreja é “uma associação 

voluntária de crentes comprometidos, reunidos pelo Espírito Santo em Cristo”.219 Nessa 

perspectiva, as igrejas batistas, juntamente com outras “igrejas livres”, em suas origens, 

acreditavam na igualdade fundamental de todas as pessoas crentes na vida da igreja segundo a 

premissa paulina de Gálatas 3: 28. Qualquer indivíduo, membro da comunidade, tem 

competência espiritual para decidir sobre os assuntos de fé, tanto pessoal como na comunidade, 

incluindo a capacidade de ler e interpretar a Bíblia sem mediação ou controle de qualquer poder 

hierárquico. Desta forma, qualquer pessoa, membro da comunidade, batizada, pode participar 

e servir em qualquer ministério da Igreja, seja sacerdotal, profético ou comunitário, e pode 

participar plenamente da decisão sobre os assuntos da congregação.220  

A partir da perspectiva bíblica neotestamentária da igualdade fundamental entre todas 

as pessoas, foi possível que as igrejas livres, entre elas a Igreja Batista, vivenciassem, mesmo 

que fragmentariamente, um modo de cristianismo mais igualitário, que incluía o direito de as 

mulheres serem pregadoras e atuarem como lideranças leigas nas igrejas. Segundo Rosemary 

Reuther, “esse igualitarismo encontrou-se entre batistas e outros dissidentes de esquerda em 

meados do século XVII, o período da guerra civil inglesa”.221 A interpretação bíblica de 

igualdade radical entre todas as pessoas, esteve presente nesse movimento de igrejas livres, 

contrariando o modelo dominante que negava essa igualdade entre homens e mulheres em 

Cristo. Alguns desses movimentos, a partir de uma hermenêutica bíblica de renovação radical 

da eclesiologia que rejeitava as definições dogmáticas acerca da Igreja, tanto do catolicismo 

romano quanto do protestantismo clássico, chegaram perto de um cristianismo igualitário 

contra cultural oposto à igreja hierárquica, clericalista e patriarcal. Entretanto, boa parte dessas 

experiências de um cristianismo igualitário não sobreviveram ao projeto patriarcal 

predominante que prevaleceu mesmo entre os movimentos de reforma radical, onde está 

incluída a tradição batista.222  

 

                                                           
219 GUTIÉRREZ, Angel Luis. La adoración en la Iglesia Bautista. En: PIXLEY, Jorge (ed.). Hacia una fe 

evangélica latinoamericanista: una perspectiva Bautista. San Jose-Costa Rica: DEI, 1988, p.123- 129. 

Disponível em: https://archive.org/stream/haciaunafeevange00pixl/haciaunafeevange00pixl_djvu.txt. 
220 CARRASCO, Pedro Enrique. El orden religioso Bautista: ¿una democracia protegida? aproximación 

sociológica a la organicidad Bautista en América Latina. In: PIXLEY, Jorge (ed.). Hacia una fe evangélica 

latinoamericanista: una perspectiva Bautista. San Jose-Costa Rica: DEI, 1988, p. 80.  
221  RUETHER, 1993, p. 36. 
222  RUETHER, 1993, p. 37. 
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2.1.2 Eclesiologia congregacionalista batista e as implicações para interpretação bíblica 

na igreja  

 

O governo congregacionalista é um legado deixado das tradições fundantes para as 

igrejas batistas. O modelo congregacionalista, segundo o que defende a tradição batista, 

inspirado nas primeiras comunidades cristãs do Novo Testamento, permite que cada membro e 

participante de um corpo de crentes, a partir do entendimento de que em Cristo cada pessoa tem 

acesso à revelação de Deus para discernir a vontade de Deus para o mundo e para a Igreja da 

qual faz parte, tome parte da tomada de decisão de uma Igreja Batista. Isto significa que a 

congregação, a assembleia de membros reunida, é o poder maior da igreja e que todas as pessoas 

que integram a congregação têm igualdade de direito e deveres.   

O discurso congregacional, especialmente o discurso batista, afirma que a comunidade 

não deve ter nenhuma organização hierárquica eclesiástica acima da igreja local. Os laços que 

unem as igrejas batistas não são de natureza hierárquica ou doutrinal, mas trata-se de uma união 

de comunhão-cooperativa com finalidade evangelizadora e missionária.  As igrejas batistas, a 

rigor, não têm uma sede central que transmite diretivas, leis e ordens. Se enfatiza a igreja local 

como o grupo que leva adiante a realização da missão cristã de forma independente e 

autônoma.223 A tradição batista não nega a universalidade da Igreja, mas reconhece que a igreja 

universal se realiza concretamente na igreja local. Existe uma relação e tensão entre essas duas 

dimensões da Igreja. Isto se deve à interpretação do Novo Testamento e da experiência das 

primeiras comunidades cristãs. Interpreta-se que cada comunidade se autogovernava e que a 

relação entre elas não era dada através de um órgão centralizado. Não havia preponderância de 

uma igreja em detrimento de outra. Só Deus, em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, é o criador 

e Senhor da Igreja. Por fidelidade a tais tradições bíblicas a Igreja Batista se autoproclama uma 

igreja neotestamentária.224 

De acordo com John Driver, os primeiros batistas concebiam a igreja a partir desta 

concepção radical de povo sacerdotal, sem clero ou hierarquia patriarcal. 225 

A igreja é uma comunidade crente composta de leigos e leigas, onde a comunidade 

inteira converte-se em um povo sacerdotal, onde somente Cristo é o sumo-sacerdote. 

Os conceitos de clero e laicato deveriam ser superados, deixando assim de existir a 

ideia de laicato no sentido de aqueles que não tem ministério. No povo de Deus todas 

as pessoas crentes são ministras e têm ministério.226 

                                                           
223 SHURDEN, Walter B. Quatro frágeis liberdades: resgatando a identidade e princípios batistas. Recife: MLK-

B, 2005, p. 48. 
224 DUENBAUGH, Donald F. La Iglesia de creyentes: historia y carácter del protestantismo radical. Guatemala: 

Ediciones Semilla-Clara, 1992, p. 10-11. 
225 DRIVER, John. Contra a corrente: ensaios de eclesiologia radical. Campinas/SP: Cristã Unida, 1994, p. 52. 
226 DRIVER, 1994, p. 51. 
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Da mesma forma, a concepção da igreja toda como comunidade hermenêutica 

rompe com o monopólio de uma elite sacerdotal masculina que controla a intepretação bíblica. 

Na comunidade hermenêutica não cabe ao clero, nem à pessoa individualmente ser intérprete 

da Bíblia, mas à igreja inteira que, como comunidade de fé orientada pelo Espírito, pode 

discernir a vontade de Deus nas Escrituras.227 Essa concepção de uma eclesiologia mais 

igualitária encontrada nos primeiros grupos batistas foi sendo pouco a pouco suplantada por 

tendências hierarquizantes e clericalizantes. No entanto, as igrejas batistas, em grande medida, 

mantiveram historicamente a forma de governo congregacionalista, na qual a assembleia de 

membros é o poder máximo da igreja, responsável por todas as decisões de forma comunitária 

e democrática.228  

Os três passos fundamentais realizados para uma tomada de decisão em qualquer 

assunto, seja administrativo ou teológico-doutrinário de uma Igreja Batista, são: 

a) A comunidade de membros da igreja local se reúne em assembleia para considerar ou decidir 

sobre uma questão em assembleia deliberativa. 

b) A comunidade de membros da igreja local analisa a questão à luz da Escritura, que é norma 

de fé e governo. 

c) A comunidade de membros, sob a orientação do Espírito Santo, procura a vontade de Deus, 

que é a base para suas decisões.229  

Na tradição batista, cada igreja local é plenamente capaz de se autogovernar, 

baseada na crença de que cada comunidade de fé, enquanto comunidade sacerdotal e 

hermenêutica é autossuficiente para ler e interpretar as Escrituras orientada pelo Espírito Santo, 

afim de discernir a vontade de Deus, tanto para vida pessoal como para a vida comunitária. O 

fundamental da concepção congregacionalista é a ideia de que toda igreja se torna comunidade 

hermenêutica. Logo, a congregação é o lugar por excelência da revelação e interpretação da 

Palavra de Deus.230 Esta concepção tem implicações importantes para a questão da 

interpretação bíblica na igreja. A participação da congregação toda no processo de interpretação 

bíblica não invalida a função daquelas pessoas que atuam na função de especialistas ou 

exegetas, porém tais pessoas atuam em conjunto com a congregação ajudando-a no 

discernimento da Palavra de Deus.  Neste processo de interpretação comunitária, a congregação 
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pode repelir a tentação de se prender ou apenas repetir as tradições interpretativas recebidas. A 

congregação tem autoridade para reler e atualizar as tradições interpretativas anteriores 

limitando a autoridade dos sistemas doutrinários e dogmáticos. Limita, também, a intervenção 

das autoridades eclesiásticas. A congregação tem que ser livre para seguir a orientação do 

Espírito, que vem por meio da Palavra interpretada por uma comunidade de fé. Segundo o Novo 

Testamento, Jesus Cristo outorgou seu Espírito à igreja com esse propósito (Mateus 18:15-20; 

João. 14:26).231 

Pode-se concluir, a partir destes apontamentos sobre governo congregacionalista e suas 

implicações, que a interpretação bíblica não é uma atividade secundária na tradição das igrejas 

batistas. Ao contrário, a visão hermenêutica no caso dos primeiros grupos batistas parece ter 

sido determinante na maneira como foi organizada uma eclesiologia mais igualitária nos inícios 

do movimento batista. As diferenças de interpretação bíblica, sem dúvida, correspondem 

fundamentalmente às diferenças de concepções eclesiológicas. Uma tradição hermenêutica 

androcêntrica, sexista e patriarcal da igreja, historicamente, não somente exclui as mulheres, 

como é legitimadora da hierarquia masculina heteronormativa como modelo social e eclesial. 

A investigação histórica mostra que a patriarcalização da igreja cristã foi acompanhada por uma 

tendência patriarcalizante da hermenêutica bíblica centralizada no poder clerical masculino, 

tema a qual foi dedicado o primeiro capítulo desta tese. Deste modo, o modelo 

congregacionalista, representou para os primeiros grupos batistas, um rompimento tradições 

clericalistas. O que leva a inferir que qualquer processo de renovação de estruturas e modelos 

eclesiásticos deve passar, necessariamente, por uma revisão sobre as formas de interpretação 

bíblica usada na igreja. Isto corrobora para a validade da questão principal levantada nesta 

pesquisa sobre a Leitura Popular e Feminista da Bíblia e seu potencial transformador no 

contexto da Igreja Batista do Pinheiro. 

 

2.1.3 Os princípios históricos da tradição batista e a liberdade da Bíblia 

 

O historiador Walter Shurden, em seu livro traduzido no Brasil sob o título Quatro 

Frágeis Liberdades: Resgatando a identidade e os princípios históricos batistas reconhece a 

pluralidade do modo de ser batista e faz uma leitura positiva da diversidade batista: “o que quer 

que se diga sobre os batistas, eles são muito diferentes entre si, e embora ameaçadora para 

alguns e completamente devastadora para outros, a diversidade flui naturalmente da 
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preocupação batista com o direito de escolha”.232 De acordo com Shurden a “paixão batista pela 

liberdade” é uma das principais razões pelas quais há tanta diversidade na vida batista: 

Os batistas divergem, e suas diferenças são profundas. Mas isto sempre foi assim. Já 

no princípio da vida batista, na Inglaterra do século XVII, por exemplo os batistas 

surgiram como dois grupos teológicos separados e bastante distintos, chamados 

Batistas Gerais e Batistas Particulares. Afora outras diferenças, batistas gerais criam 

no livre arbítrio e na “queda da graça” e batistas particulares criam na predestinação 

e que uma vez salvo, salvo para sempre.233 

 

Walter Shurden, enquanto historiador batista, faz uma espécie de resgate das tradições 

mais originais batistas. Segundo ele batistas têm uma vocação para a liberdade. Vocação esta 

que foi sendo esquecida e abandonada pelos grupos que foram assumindo a identidade batista 

no decorrer da história. Shurden, em suas próprias palavras no livro, assume estar esculpindo o 

perfil da tradição batista a partir dos princípios históricos de liberdade: “As quatro liberdades 

que eu uso aqui para esculpir o perfil batista são: liberdade da Bíblia, liberdade individual, 

liberdade da igreja e liberdade religiosa.”234  

De acordo com a visão de Shurden, estes são os princípios fundantes da identidade 

batista: A liberdade do indivíduo para ler e interpretar as Escrituras, guiado pelo espírito de 

Deus na comunidade de fé; a liberdade da igreja local para, sob a autoridade de Jesus Cristo, 

organizar sua própria vida e missão; a liberdade religiosa para todas as pessoas; e a separação 

entre Igreja e Estado e o sacerdócio universal de cada crente.235 Tais princípios de liberdade 

deveriam fundamentar e caracterizar a identidade batista, promovendo criatividade, imaginação 

e diversidade. No entanto, na perspectiva de Shurden, no decorrer da história esses princípios 

foram se tornando cada vez mais frágeis.  

Há diferentes maneiras entre os grupos batistas de acolher e dialogar com essa herança 

histórica dos princípios de liberdade.236 Existem outras leituras que destoam da visão mais 

positiva de Shurden. Na visão do historiador batista Carlos Novaes, tendo em vista a tendência 

de fragmentação evidenciada e a exacerbação da valorização da liberdade do indivíduo sobre o 

coletivo e a autonomia congregacional vivida em isolamento, têm transformado a denominação 

batista em um grupo de tendência mais exclusivista e intolerante do que em um grupo 

identificado por seus princípios históricos de liberdade.237  
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  A liberdade da Bíblia acima de qualquer outra autoridade foi o princípio fundamental 

para protestantes e, em especial, para a tradição batista. O princípio de liberdade da Bíblia para 

o movimento batista começa com um entendimento dinâmico e não estático. Esse dinamismo 

está fundamentado na própria Escritura Sagrada. Segundo essa compreensão a Palavra de Deus 

não se limita às Escrituras (Rm.1:20; 2:15; Sl 19:1-4); Deus tem falado à humanidade de 

“diversas e variadas maneiras” (Hb 1.1); em Jesus Cristo Deus falou com clareza; e Deus nunca 

impôs que todos os indivíduos deveriam concordar sobre o que Ele disse.238 De acordo com 

Shurden, “os primeiros batistas fizeram eco à afirmação da sola Scriptura feita por Martinho 

Lutero com muita convicção”.239 No entanto, o fizeram porque queriam ser livres de todas as 

outras autoridades religiosas. Mesmo assim, a máxima batista de que a Bíblia é única regra de 

fé e prática está em consonância histórica com a afirmação da Reforma da sola Scriptura.   

Desde o começo os batistas afirmaram: “Somente um Senhor, e nenhum outro mais!” 

Nenhum papa, rei ou bispo poderia usurpar o senhorio de Cristo. Os batistas também 

afirmaram: “Este livro e nenhum outro mais!”. Com isso eles queriam dizer que 

nenhum outro credo, confissão ou declaração doutrinária de qualquer grupo 

eclesiástico ou concílio religioso jamais poderia usurpar a autoridade da Bíblia.240 

 

Neste sentido Shurden recorda o sentido histórico desse princípio, que tinha a ver com 

a resistência a qualquer credo, tradições ou confissões que se colocasse como autoridade sobre 

a igreja, além das Escrituras. 

Historicamente os batistas sempre resistiram a todo e qualquer credo. E fizeram isso 

por duas razões claras. Primeiro porque nenhuma declaração doutrinária pode 

sumarizar adequadamente o mandato bíblico para a prática da fé. É melhor, portanto, 

ficar somente com a Bíblia. Segundo os batistas temem o uso de credos por causa da 

aparentemente inevitável tendência de transformar o credo em norma e então forçar a 

submissão a ele. Foi precisamente isso o que aconteceu na recente controvérsia sobre 

Bíblia na Convenção Batista do Sul. Quando os credos substituíram a Bíblia, nós 

perdemos tanto a Bíblia quanto a liberdade em sua abordagem.241 

 

A partir desta afirmação, é possível dizer que, nas origens da tradição batista, a 

autoridade da Bíblia foi estabelecida em negação a qualquer outra autoridade religiosa. A 

afirmação histórica, no entanto, era muito mais um grito de liberdade e resistência aos poderes 

que buscavam controlar a interpretação bíblica, subjugando-a às doutrinas e às tradições da 

igreja do que um aprisionamento à própria Bíblia, numa atitude quase idolátrica em relação ao 

texto bíblico, a ponto de dispensar, com isso, a interpretação bíblica e a consciência 

hermenêutica estabelecendo uma relação direta com o objeto religioso representado na Bíblia. 

É sobre isso que se trata a seguir. 
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2.1.4 A centralidade da Bíblia na tradição batista e a ameaça de um bibliocentrismo 

patriarcal 

 

As igrejas batistas se identificam como sendo uma igreja bíblica e neotestamentária, 

mais fiéis às Escrituras que as demais igrejas cristãs. Foi isso que eu, como membro de uma 

Igreja Batista, aprendi em meus primeiros passos na fé cristã. A exigência de uma nova 

profissão de fé e de um novo batismo, inclusive para aquelas pessoas egressas de outras igrejas 

cristãs, era um sinal visível do exclusivismo e visão de “superioridade” bíblica em relação às 

outras igrejas cristãs. A historiadora Elizete da Silva atesta essa imagem da tradição batista 

entre os primeiros grupos protestantes no Brasil. Segundo ela: 

Além do exclusivismo vigente nas diversas denominações protestantes históricas, os 

batistas apresentavam doutrinas muitos peculiares, como o batismo de adultos e por 

imersão, que os diferenciavam dos demais grupos, como anglicanos, metodistas, 

congregacionais e presbiterianos, designados como “pedo-batistas”, ou seja, 

batizadores de crianças. Por sua vez, os batistas consideravam-se mais bíblicos, fiéis 

às doutrinas neo-testamentárias, detentores da pureza evangélica em detrimento das 

demais confissões protestantes que continuavam a batizar crianças, uma prática da 

igreja católica considerada por eles execrável. Um resultado dessa visão exclusivista 

foi o re-batismo, por imersão, de todos os fiéis que se tornavam membros da 

comunidade batista mesmo provenientes de outras denominações protestantes.242 

  

A ideia de que a tradição batista se considerava mais fiel ao Evangelho e ao Novo 

Testamento do que outras tradições cristãs volta a se confirmar no depoimento do escritor e 

teólogo batista brasileiro Raimundo Barreto. Segundo ele: 

Pertenço à terceira geração de batistas na minha família, criado numa Igreja Batista 

na cidade de Salvador, durante a minha adolescência e início da juventude não tinha 

grande apego ao fato de ser batista. Isso a despeito de ouvir, desde a minha tenra idade, 

tanto nas classes de escola bíblica dominical quanto nos púlpitos batistas, que “nós, 

os batistas, somos o grupo que mais fielmente preserva o Evangelho de Jesus Cristo, 

no seu formato neo-testamentário”. Ao invés de me orgulhar, isso me entristecia, pois 

achava altamente arrogante que muitos batistas se achassem superiores aos demais 

cristãos.243 

 

Na contramão do princípio histórico da liberdade da Bíblia como afirmação dinâmica 

que visava libertá-la do controle interpretativo das mãos da hierarquia doutrinal e clerical da 

igreja, desenvolveu-se, nos ambientes batistas, uma tendência de supervalorização do que é 

“bíblico”, transformando-se quase em uma atitude de idolatria pela Bíblia. O princípio 

“somente a Bíblia” converteu-se em aprisionamento a uma suposta “verdade bíblica absoluta”, 

passando a significar rejeição da necessidade de qualquer mediação hermenêutica na 
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interpretação bíblica baseada na concepção de que a mensagem bíblica está dada de uma 

maneira direta. Não requer habilidades especializadas de quem lê, ouve e interpreta, nem requer 

conhecimento das antigas comunidades destinatárias, ou ainda recursos e ferramentas, tais 

como: arqueologia, gêneros literários ou outras disciplinas que a exegese bíblica tem cultivado. 

Algumas vezes, tem significado uma rejeição aos estudos históricos do texto bíblico 

desenvolvidos pela exegese moderna.  

No contexto das igrejas batistas no Brasil e na América Latina, isso pode significar, 

ainda, uma rejeição das ciências sociais como mediação para entender a Bíblia, elemento muito 

comum nas hermenêuticas de libertação latino-americanas.244 A interpretação literalista 

pressupõe que a mensagem está dada literalmente na Bíblia e que é possível ler a Bíblia, de 

forma “pura” e “direta” sem qualquer interpretação ou contextualização histórica. Segundo a 

perspectiva de que a Bíblia se explica por si mesma na hermenêutica literalista, o que está 

escrito nas Escrituras passa a constituir a palavra viva de Deus mesmo, e como tal não está 

sujeita às limitações das interpretações humanas.  A Bíblia, portanto, a partir dessa concepção, 

torna-se um corpo de verdades imutáveis, um ídolo a ser obedecido e servido. O que realmente 

acontece, no entanto, é uma leitura de reprodução de concepções e conceitos dominantes 

tomados como mensagem bíblica “pura”. A interpretação literalista da Bíblia flerta com o 

fundamentalismo bíblico, que de maneira geral pode ser definido como “uma tendência a voltar 

aos princípios fundamentais de uma tradição tida por “sagrada” ou “intocável” e reinterpretada 

em termos literais e absolutos”245. O critério hermenêutico que caracteriza a leitura 

fundamentalista da Bíblia é definido por Miguez Bonino da seguinte forma:  

Cristo está, é claro, ontologicamente acima das Escrituras, mas, epistemologicamente, 

está subordinado a ela. Por isso é essencial ter a Bíblia, honrá-la, dar-lhe o lugar de 

honra no coração e na mente, mas também na mesa da copa ou sobre o criado-mudo, 

ao lado da cama. De alguma maneira, ela é o ícone e o sacramento da fé.246 

 

 Para a leitura fundamentalista, a Bíblia funciona como uma espécie de correlato de 

Cristo. Na mesma medida em que Cristo é aclamado como Senhor e Salvador divino, a Bíblia 

é assumida como autoridade suprema, símbolo religioso tangível que se pode possuir e é 

acessível ao ser humano.247 A interpretação dos primeiros grupos batistas era Cristocêntrica, 

porém, no sentido de que a vida de Cristo, com tudo que ele fez e ensinou, era a autoridade 

máxima que deveria julgar toda tradição construída historicamente pela igreja. Apelar para 

                                                           
244 PIXLEY, 1990, p. 163-174. 
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autoridade de Cristo acima das Escrituras significava, para a tradição batista, que o testemunho 

histórico do Cristo é a chave-hermenêutica para julgar toda a Bíblia e qualquer outra autoridade 

que queira se sobrepor à autoridade de Cristo, incluindo a própria Bíblia.248 Colocar a 

autoridade da Bíblia acima da autoridade de Cristo é cair na armadilha do fundamentalismo 

bíblico contrariando as raízes históricas protestantes e batistas. Zwinglio M. Dias, citando a 

declaração de Pace e Stefani revela o desafio e o perigo que representa o fundamentalismo 

bíblico às igrejas: 

A abordagem fundamentalista é perigosa, pois é atraente para as pessoas que 

procuram respostas bíblicas para os seus problemas da vida. Ela pode enganá-las 

oferecendo-lhes interpretações piedosas, mas ilusórias, em vez de lhes dizer que a 

Bíblia não contém necessariamente, uma resposta imediata a cada um desses 

problemas. O Fundamentalismo convida, sem o dizer, a uma forma de suicídio do 

pensamento. Coloca na vida uma falsa certeza, pois confunde, inconscientemente, as 

limitações humanas da mensagem bíblica como a substância divina dessa 

mensagem.249   

 

Para a teóloga feminista, Nancy Cardoso, o fundamentalismo é uma interrupção da 

interpretação, o congelamento do processo hermenêutico. 

O que o fundamentalismo pede para nós é que suspendamos a interpretação. No 

fundamentalismo ninguém precisa interpretar. O pastor diz, o político diz, e suspende 

a interpretação. No máximo você descreve, mas interpretar e, a partir da interpretação, 

fazer interpretação política, não. Então, o fundamentalismo pede para nós o 

congelamento do processo hermenêutico.250 

 

 Na tradição batista o princípio da “Sola Scriptura” foi assumido historicamente como 

um grito de liberdade em relação ao controle da intepretação da Bíblia pelas autoridades da 

instituição eclesiástica. Isto significou um elemento renovador e libertador que garantiu que o 

poder interpretativo ficasse com a comunidade de fé que assumiu o poder interpretativo das 

Escrituras. No entanto, os desdobramentos posteriores acima mencionados, demonstram que 

tão importante quanto o princípio histórico declarado pelas igrejas protestantes e batistas da 

“Sola Scriptura”, é a questão da interpretação bíblica na igreja. Sob quais lentes hermenêuticas 

será lida e interpretada a Bíblia em comunidade, a fim de que se preserve a fidelidade ao espírito 

de liberdade que inspirou os primeiros grupos batistas, torna-se uma importante questão para 

as igrejas batistas na atualidade. 

 Em síntese, as questões apresentadas em torno da centralidade da Bíblia no 

desenvolvimento da tradição batista parecem indicar a importância que a questão da 

interpretação bíblica ocupou historicamente. É possível, também, afirmar que uma proposta de 
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hermenêutica bíblica que restitua efetivamente o poder interpretativo da comunidade de fé 

interpretante, estaria seguindo o testemunho histórico dos primeiros grupos batistas fundantes.  

A Bíblia lida e interpretada livremente e em comunidade é o sentido maior da declaração 

histórica da liberdade da Bíblia e um legado importante que a tradição batista herdou do 

movimento protestante. Percebe-se, ainda, a relação histórica existente entre o modo de ler e 

interpretar as Escrituras e a renovação da Igreja.  As atitudes em relação à autoridade da Bíblia 

e as formas de interpretá-la tiveram uma forte influência no desenvolvimento da eclesiologia 

congregacionalista batista.  

Por fim, é possível afirmar que a liberdade da Bíblia na tradição batista favoreceu 

historicamente diferentes movimentos, seja no sentido de renovação ou de retração de sua 

percepção da hermenêutica bíblica e eclesiológica. A visão geral da tradição batista aqui 

traçada, sobre as origens, princípios históricos, modo de ser igreja e relação com a Bíblia, 

direciona para um enfoque mais especifico a seguir, que trata das raízes patriarcais batistas 

norte-americanas que influenciaram as tradições bíblicas interpretativas das igrejas batistas no 

Brasil e, especificamente, em Alagoas, visando chegar à Igreja Batista do Pinheiro e sua prática 

comunitária de Leitura Popular e Feminista da Bíblia.   

 

2.2 Igreja Batista no Brasil e em Alagoas: Raízes batistas patriarcais norte-americanas  

 

A história de batistas no Brasil acompanha a história do protestantismo de missão nesse 

país, oriundo majoritariamente das missões vindas dos Estados Unidos.251 A denominação 

batista está no Brasil desde a segunda metade do século XIX como consequência do 

desenvolvimento protestante norte-americano em geral e do protestantismo batista em 

particular. Essa inserção se mistura com a própria história dos Estados Unidos e de suas 

                                                           
251 Existe uma ampla variação na tipologia do protestantismo brasileiro. A designação Protestantismo de missão 
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Presbiterianos, Anglicanos, Reformados) outra forma teológica divide o protestantismo entre reta doutrina 

(Batista, Metodista, Presbiterianos) espiritual (pentecostalismo e neopentecostalíssimo) e sacramental e ou 

confessional (Luterano, Anglicano e Reformado). Uma forma semelhante, com certo viés ideológico, usa os 

termos evangelical (idem reta doutrina = com apelo conversionista), Igrejas de libertação (com apelo ao 

evangelho social e a diaconia, pentecostal, etc. Ver: SCHULTZ, Adilson. Deus está presente - o diabo está no 

meio: o protestantismo e as estruturas teológicas do imaginário religioso brasileiro. Tese (Doutorado). São 

Leopoldo: Escola Superior de Teologia: Instituto de Pós-Graduação em Teologia. 2005, p. 95-96. Disponível 

em: <http://www3.est.edu.br/biblioteca/btd/Textos/Doutor/Schultz_a_td48.pdf>.  
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denominações religiosas. O protestantismo de missão norte-americano acreditava ter uma 

missão no mundo. Essa missão tinha uma dimensão religiosa de salvação dos povos não 

cristãos. Também tinha uma dimensão sócio-política que era difundir seu estilo de democracia 

e espalhar sua visão de progresso econômico.  As duas dimensões se fundem. Além disso, a 

missão batista norte-americana no Brasil, teve outra dimensão, que interessa, especialmente, ao 

tema desta pesquisa. A despeito, da importante contribuição da difusão e popularização da 

leitura da Bíblia, promovida pelo esforço missionário batista norte-americano, a herança bíblica 

e teológica difundida, foi marcada por uma visão patriarcal da Bíblia e da igreja, que resultou 

em um modelo patriarcal de ministério batista, mediado pelo caráter ideal do homem branco 

norte-americano.252 A leitura patriarcal dos missionários batistas norte-americanos, deixará 

suas marcas profundas no jeito de ser Igreja Batista no Brasil. 

No início do século dezenove, protestantes dos Estados Unidos começaram a olhar para 

o mapa do mundo como um espaço de missão.  

Os protestantes que aportaram no Brasil em meados do século XIX para divulgar sua 

crença religiosa encontraram um país com uma cultura que apresentava elementos 

favoráveis à sua implantação, mesmo considerando-se a inevitável oposição que viria 

do clero católico, perpetuando o antagonismo iniciado na Reforma. Os diversos 

grupos missionários foram precedidos por outros grupos protestantes pertencentes às 

sociedades bíblicas norte-americanas e britânicas, que abriram espaço para os demais, 

como os metodistas, os presbiterianos, os congregacionais, os batistas e os episcopais, 

que consideravam a religião evangélica uma alternativa à religião oficial adotada. As 

colônias estabeleceram-se em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Bahia, 

Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros locais.253 

 

O desenvolvimento de um espírito de expansão missionária nas igrejas norte-americanas 

foi produto do sentimento nacional expansionista político e econômico combinado com motivos 

religiosos e teológicos. Havia um desejo de alcançar povos considerados subdesenvolvidos com 

a pregação do Evangelho. Misturado a esse sentimento missionário estava uma teologia cristã 

imperialista e colonialista.254 O formato do protestantismo missionário que aportou no Brasil 

através de agências missionárias batistas norte-americanas tinha uma visão denominacional de 

crescimento e de superação de outros grupos cristãos cujo alvo maior era “ganhar o mundo para 

o Cristo”.255 As Igrejas protestantes batistas do Brasil descendem deste modelo de 

protestantismo norte-americano patriarcal, mais especificamente, do grupo batista 

predominante no Sul dos Estados Unidos. Foi a partir dos esforços missionários de associações 
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batistas do sul norte-americano que as primeiras igrejas batistas foram formadas no Brasil e 

com as quais, ao longo do século XX, mantiveram importantes laços de cooperação financeira, 

teológica e ideológica.256  

A primeira missão batista257 no Brasil foi estabelecida no ano de 1860 com a chegada 

de Thomas Jefferson Bowen, primeiro missionário norte americano a ser enviado para o Brasil. 

Sua passagem pelo país durou apenas um ano, pois além de problemas de saúde, o trabalho de 

Bowen, que se comunicava em Iorubá, língua que aprendera em seus trabalhos no interior da 

África, foi voltado para a comunidade negra escravizada no Brasil. Seu trabalho logo suscitou 

desconfiança por parte dos senhores de escravos, resultando em várias prisões. Outra 

dificuldade enfrentada por Bowen foi o abandono da Junta de Missões Estrangeiras da 

Convenção Batista do Sul, o que comprometeu sua permanência no Brasil. Na sequência do 

envio do primeiro missionário norte americano ao Brasil, as organizações batistas americanas 

decidiram investir fortemente enviando outros grupos de missionários batistas que traziam 

consigo não somente o protestantismo batista, mas o modelo de Igreja Batista norte-americana 

sulista. 258  

A importação do modelo cultural batista do sul dos Estados Unidos, marcado por uma 

visão patriarcal e escravista, fechou as portas de diálogo com a própria cultura brasileira, 

deixando marcas profundas na liturgia, eclesiologia, e na teologia bíblica reproduzida no Brasil.  

A tal ponto que no ano de 1920 a história batista brasileira registra que houve uma reação a 

partir de grupos nacionalistas que não eram favoráveis ao controle e influência norte americana 

na estrutura da denominação batista no Brasil, exigindo maior autonomia da administração do 

trabalho nacional. Esse levante histórico, que ficou conhecido como movimento nacionalista 

radical, teve sua liderança no nordeste do Brasil, mais especificamente na cidade de Recife, 

tendo adesões em Alagoas e outros estados do Nordeste, chegando a ser cogitado o projeto de 

uma convenção batista regional que se descolasse da Convenção Batista Brasileira em protesto 

ao controle ideológico norte-americano.259  

Entre os batistas as tensões e conflitos administrativos entre os missionários e os 

membros da Primeira Igreja Batista, situada em Salvador, ocorreram por motivos 

semelhantes aos dos presbiterianos, acrescidos de uma forte dose de etnocentrismo 
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dos norte-americanos, como os fundadores Reverendo Zacarias Taylor e W. Bagby, 

que tratavam com os irmãos brasileiros como nativos e culturalmente inferiores.260 

 

Preteridos pela liderança eclesiástica, um grupo de irmãos, predominantemente 

afrodescendentes, liderados pelo evangelista Pedro Borges, rompeu com a primeira igreja e 

organizou-se, em 1910, como Igreja Batista do Garcia, a qual organizou a Missão Batista 

Independente, com liderança nacional, sem dólar americano, com o objetivo de criar o setor 

batista nacional e “abrasileirar o Evangelho”.261 O missionário batista norte-americano John 

Mein, escrevendo sobre a história batista em Alagoas, registra o fato da seguinte forma:  

Não podemos terminar esta história sem dizer algo do movimento nacionalista 

chamado Radical, que, tentou dividir a denominação no Brasil. Felizmente fracassou 

“em nosso campo”262 depois de ter lutado por mais um ano a dominar a situação.263  

 

O historiador batista Nilo Tavares também se refere a este fato, mencionando um 

manifesto do grupo batista chamado de Radicais nacionalistas: “os líderes batistas nacionais do 

nordeste, através de um manifesto em 1923, expressaram o desejo de terem uma parte maior 

nas decisões e maior autonomia na administração do trabalho.”264 Esse controle e influencia 

norte americana abrangia desde as igrejas locais, onde muitos missionários assumiam o 

pastorado, até a administração estadual e nacional da denominação batista, onde os missionários 

ocupavam cargos executivos e, ainda, nos espaços de formação, tais como as escolas e os 

seminários batistas.265A reação do grupo batista nacionalista radical, é reveladora do controle 

exercido pela missão norte-americana nas estruturas batistas brasileiras em seus inícios. 

 A revisão das origens batistas no Brasil, indica, uma importante influência do grupo 

missionário batista do sul norte-americano na formação do modo de ser e pensar batista 

brasileiro. Foi o modo de ser batista do sul dos Estados Unidos, portanto, que serviu de modelo 

para formação do protestantismo batista brasileiro, fornecendo as primeiras bases e referências 

bíblicas, teológicas e missiológica.266 Da mesma maneira, que a hermenêutica dos pais 

patrísticos e medievais forneceu os modelos interpretativos para o desenvolvimento de uma 

tradição cristã patriarcal.267 “os pais  batistas”, missionários norte-americanos sulistas,  
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utilizando como padrão,  o sistema  eclesial patriarcal, de supremacia do poder masculino sobre 

o feminino,  e uma  interpretação  patriarcal do Novo Testamento,  forneceu os moldes para o 

desenvolvimento de uma eclesiologia patriarcal  batista no Brasil. Segundo, Rosemary Reuther, 

“os padrões opressivos do cristianismo para com as mulheres e outros povos subjugados não 

vêm de doutrinas específicas, mas de leituras patriarcais e hierárquicas de sistemas de símbolos 

cristãos como um todo”268. No caso da tradição batista no Brasil, uma leitura patriarcal da 

tradição batista, foi recebida, primeiro, das mãos dos pais batistas norte-americanos.   

 

2.2.1 Influências norte-americanas no protestantismo batista brasileiro e questões de 

hermenêutica bíblica  

 

Ao se estabelecerem no Brasil, o protestantismo missionário norte-americano, 

trouxeram um tipo de leitura da Bíblia que se integrou à identidade hermenêutica protestante 

brasileira. Júlio Zabatiero traça as principais características dessa leitura da Bíblia:  

(a) A Bíblia é compreendida como a Palavra de Deus, infalível (ou inerrante), 

inspirada diretamente pelo Espírito Santo, pelo que somente as pessoas iluminadas 

pelo Espírito são capazes de compreendê-la; [...]  

(b) A leitura da Bíblia tinha como seus grandes objetivos: (1) a conversão a Jesus 

Cristo [...]; (2) a formulação da “reta doutrina”; e (3) a formulação de uma ética 

pessoal distintiva dos protestantes em relação à denominada “frouxidão” ética dos 

brasileiros [...];  

(c) A leitura da Bíblia é marcada por um acentuado dualismo, parte integrante da 

atitude messiânica desse [missões norte-americanas] movimento missionário.269.  

 

O protestantismo batista norte-americano que moldou o pensamento teológico batista 

brasileiro era de uma vertente mais conservadora e puritana que carregava forte influência do 

fundamentalismo religioso surgido 1895, a partir de um grupo de teólogos norte-americanos. 

De acordo com Zwinglio Dias, o fundamentalismo surgiu, entre outros fatores, como reação à 

crescente aceitação do emprego do método histórico crítico na interpretação dos textos 

bíblicos.270 As proposições do fundamentalismo que emergiu nos EUA e que chegou ao Brasil 

através da hermenêutica teológica dos primeiros grupos de missionários no Brasil foram:  

1) Inerrância absoluta do texto sagrado 

2) A reafirmação da divindade de Cristo   

3) A proclamação do nascimento virginal de Jesus 

4) A pregação da morte e ressurreição de Cristo como garantia da redenção 

                                                           
268 RUETHER, Rosemary. Sexism and misogyny in the Christian tradition: liberating alternatives Buddhist-

Christian Studies, Vol. 34, University of Hawaii Press, 2014, p. 83-94.  
269  ZABATIERO, Júlio. Novos caminhos para a educação cristã. São Paulo: Hagnos, 2009, p. 139. 
270  DIAS, Zwinglio M. Os vários rostos do fundamentalismo. São Leopoldo: CEBI, 2009, p. 23. 
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5) A proclamação da ressurreição da carne e a certeza da segunda vinda de Cristo.271 

A primeira declaração doutrinária batista brasileira, de 1986, mostra o processo 

crescente de institucionalização do movimento batista no Brasil, que se desenvolve mais como 

um protestantismo batista de doutrina orientado pelo modelo norte-americano do que a partir 

dos princípios históricos dos primeiros batistas. A influência da visão fundamentalista da Bíblia 

começa a aparecer nesta declaração:  

Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem 

a única regra de fé e conduta, mas, de quando em quando, as circunstâncias exigem 

que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem 

dúvidas e reafirmem posições.272   

 

 Quanto à natureza das Escrituras, declara:  

A Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, e que é um tesouro 

perfeito de instrução celestial; que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim; 

que é a verdade sem qualquer mistura de erro; que ela revela os princípios pelos quais 

Deus nos julgará; e por isso é, e ficará até o fim do mundo, o verdadeiro centro de 

união Cristã; e o supremo estandarte pelo qual toda a conduta humana, credos e 

opiniões seriam provados. 273  

 

Quanto à inspiração, autoridade e interpretação das Escrituras, declara:  

A Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que 

Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por 

homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os 

propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes, e promover a 

glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito 

tesouro de instrução divina. Revela o destino do mundo e os critérios pelos quais Deus 

julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel 

padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina e a conduta dos homens. Ela deve ser 

interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo.274  

      

Uma das consequências da influência da visão fundamentalista de batistas norte-

americanos no pensamento teológico batista brasileiro foi a afirmação da inerrância total da 

Bíblia.275   

A Bíblia não erra quanto aos conceitos nela exarados a propósito da Divindade trina.   

A Bíblia não erra nas informações que procura comunicar à consciência humana com 

relação aos acontecimentos universais ocorridos antes que o ser humano viesse à 

existência. A Bíblia não erra quanto ao que ensina concernente à procedência do ser 

humano. A Bíblia não erra na maneira inimitável pela qual registra os fatos que se 

constituem em moldura histórica em todo o decurso da revelação da Divindade para 

com a humanidade. A Bíblia não erra em suas várias descrições da Promessa 

Messiânica.   A Bíblia não erra na identificação a que conduz a mente humana em 

tudo quanto se relaciona com o cumprimento da Promessa Messiânica. A Bíblia não 

erra na concitação pela qual procura obter que a consciência humana se desperte, de 

modo que as personalidades pecadoras se resolvam a beneficiar-se das experiências 

do arrependimento e da fé e venham assim a reconciliar-se com a Divindade revelada 
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272 Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, 3. ed. Rio de Janeiro: JUERP, 1991. p. 4. 
273 Idem, 1991, p. 5.    
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na Pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia não erra no estabelecimento de um plano 

missionário de conquista do coração humano para Deus. A Bíblia não erra em 

proporcionar aos homens que desfrutem da mais perfeita segurança em face da 

eternidade".276     

 

De acordo com o teólogo batista, Israel Belo de Azevedo, a teologia brasileira é uma 

teologia de repetição.  Assim, a teologia batista brasileira seria uma repetição da teologia bíblica 

como lida e interpretada, pelos manuais batistas norte-americanos. A teologia brasileira, 

começará ser gestada tardiamente, no decorrer do desenvolvimento batista no Brasil, com 

rompimentos das raízes norte-americanas e a produção de um pensamento teológico brasileiro. 

Para Belo de Azevedo, existe uma estreita ligação entre as doutrinas batistas e princípios 

liberais norte-americanos desde a época de seu estabelecimento no Brasil. A prática batista 

brasileira é “nitidamente norte-americana” e caracteriza-se por ser uma doutrina a-histórica, a-

cultural e sectária.277 Essas características da teologia batista, influenciarão nas lentes 

hermenêuticas com as quais as comunidades batistas irão ler a Bíblia no Brasil. Ademais, 

devido a consideração que se dá ao texto bíblico nas comunidades batistas, é importante 

conhecer a hermenêutica bíblica que decorreu dessa herança teológica batista norte-americana.  

Uma hermenêutica bíblica de concepção a-histórica, a-cultural e sectária pode causar uma 

distorção no modo de viver a fé na igreja e na sociedade. Neste sentido, a hermenêutica bíblica, 

torna-se tão importante quanto o valor da Bíblia nas comunidades batistas. Segundo Zabatiero, 

a questão da interpretação bíblica pelas igrejas protestantes está relacionada ao modo de ser de 

cada comunidade eclesiástica. De modo especial, acima até das diferenças doutrinárias 

definidas bíblica e teologicamente, está a questão da autoridade da Bíblia e do modo de 

interpretá-la. A questão hermenêutica para as Igrejas batistas, não é mera questão de método, 

nem da interpretação correta da Bíblia, mas, principalmente, uma questão central na definição 

da identidade eclesiástica278. Ou seja, me diga com que lentes hermenêuticas que tu lês a Bíblia 

e eu te direi que comunidade tu és. 

 

2.2.2 O modo batista de ler a Bíblia no Brasil 

 

Quando comecei a participar da Igreja Batista, chamava minha atenção, como cada 

pessoa orgulhosamente portava sua Bíblia. A imagem de uma pessoa crente batista, portando a 

Bíblia dominicalmente debaixo do braço, tornou-se um traço comum à minha nova cultura 
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religiosa batista.  Para as comunidades batistas no Brasil, portar a Bíblia é motivo de orgulho. 

Em alguns casos, a Bíblia se torna uma espécie de amuleto: possuí-la traz proteção de Deus. 

Por isto, não deve ser rasgada ou descuidada. A vida e a doutrina têm que passar pelo crivo das 

Escrituras. Cada pessoa crente é livre para examiná-la e é incentivada a fazê-lo. O livre-exame, 

paradoxalmente, não produz diversidade teológica no interior da denominação batista. Isto faz 

supor que a Bíblia seja sempre lida de um jeito - o jeito da denominação. Em outras palavras, a 

liberdade do exame é controlada, sem que as pessoas leitoras o percebam, pela interpretação 

oficial, recebida do púlpito, do ensino na Escola Dominical, dos hinos e das publicações.279  

O protestantismo batista desenvolveu uma espécie de itinerário geral para a leitura da 

Bíblia. Primeiramente, deve tomá-la como a palavra de Deus, o modo atual como Deus se 

revela. Isto está presente nos protestantismos clássicos.  Em segundo lugar, a Bíblia deve ser 

lida existencialmente. O primeiro objetivo de sua leitura é aprender a viver a partir dos 

princípios dela retirados. Importa o que aquele texto específico tem para dizer. Como ela é a 

regra de fé e prática, todos os atos humanos devem estar autorizados por ela. Numa discussão, 

é muito comum emergir a seguinte pergunta: Mas o que a Bíblia diz a respeito? Evidentemente, 

há assuntos sobre os quais ela nada diz, porque são preocupações que não povoavam a mente 

dos seus autores. A saída é buscar na Bíblia princípios gerais que possam ser aplicados ao caso. 

Do contrário, chega-se a um rigorismo que a pessoa crente só deve fazer o que é explicitamente 

autorizado pela Bíblia. Em terceiro lugar, a leitura recomendada é a literal. Cada texto deve ser 

lido por ele mesmo, tomando-se seu sentido palavra por palavra. Quando a sua aplicação não 

for possível, entrará em cena um outro tipo de interpretação.280 Estas chaves hermenêuticas 

tornam a Bíblia um livro aprisionado pelas doutrinas, quando deveria ser a porta da liberdade. 

Este modo de ler a Bíblia da maioria de igrejas batistas no Brasil, se estende a todo contexto 

batista latino-americano, uma vez que foi do mesmo modo, doutrinados pelos mesmos grupos 

missionários norte-americanos.281    

A interpretação bíblica, portanto, ficou subjugada à doutrina. Por isso, apesar do 

governo congregacionalista e da autonomia da igreja local. A leitura doutrinária prevalece sobre 

a livre interpretação comunitária. Na leitura doutrinária, a Bíblia é usada apenas para confirmar 

as verdades doutrinárias já estabelecidas institucionalmente pela leitura oficial dada como única 

verdade sobre um texto bíblico. Neste sentido, os missionários norte-americanos se 

empenharam em criar uma editora batista brasileira, para publicar folhetos, livros, revistas, 
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jornais e, depois, Bíblias que subsidiava às igrejas batistas em todo território nacional, a 

JUERP282. Grande parte do material eram traduções da produção batista norte-americana. 

Portanto, a teologia e hermenêutica bíblica batista brasileira, que orientava as lideranças e 

igrejas batistas brasileiras em seus inícios eram resultado e reprodução das traduções do 

material bíblico, teológico e doutrinário da produção norte-americana. Isso incluía o material 

musical. O hinário batista brasileiro, tradução do hinário batista norte-americano, carregado de 

uma teologia norte-americana de supremacia branca e androcêntrica foi importante instrumento 

para difundir uma hermenêutica teológica patriarcal, uma vez que a teologia dos hinos cantados 

têm raízes batistas patriarcais norte-americanas.283 Nas palavras de Gedeon de Alencar: “o 

modelo batista é o “estilo de vida do missionário americano. Neste caso, sua totalidade, branco, 

classe média, escolarizado”. 284 No entanto, esta não é uma crítica que se aplica apenas às igrejas 

batistas, mas ao protestantismo de missão que se estabeleceu no Brasil. Estas raízes batistas 

norte-americanas em relação à Bíblia e à maneira de interpretá-la, chegou até a Igreja do 

Pinheiro em sua formação e constituição como uma nova Igreja Batista em Alagoas. É o que 

trata a seguir.  

 

2.2.3 Raízes batistas norte-americanas em Alagoas 

 

A história do protestantismo de missão no Estado de Alagoas, sobretudo aquele 

representado pelas igrejas batistas, segue a mesma lógica da história do protestantismo de 

missão no Brasil. Presencia-se uma peculiar dependência das matrizes norte-americanas, que é 

um dos importantes palcos da história de expansão batista no Brasil. A Primeira Igreja Batista 

de Maceió, Alagoas, é a terceira mais antiga Igreja Batista do Brasil. Foi organizada em 17 de 

maio de 1885, tendo como o principal personagem histórico o ex-padre Antônio Teixeira de 

Albuquerque, alagoano que foi o primeiro batista batizado no Brasil. Segundo José Pereira dos 

Reis: 

Meses depois, era Antônio Teixeira de Albuquerque que deixava a Bahia, dirigindo-

se para Maceió, a cidade onde fora vigário e donde praticamente fugira, quando 

deixou a batina. Agora, cheio de coragem e amor, como crente em Jesus Cristo, 

retorna a sua província natal para comunicar-lhe as Boas Novas. Auxiliou-o muito 
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nesse empreendimento um amigo que muitos anos antes, sendo ele ainda padre, lhe 

falara do Evangelho. Esse amigo era Wandegesilo Melo Lins. Com Albuquerque e 

Melo Lins pregando, foi organizada em 17 de maio de 1885, a Primeira Igreja Batista 

de Maceió, terceira no Brasil.285 

 

O caso alagoano é espelho do que acontecia na implementação de igrejas batistas pelo 

nordeste brasileiro. Em seu projeto de expansão pela região nordeste, a missão batista travava 

intensos e fortes confrontos com o catolicismo, que tinha status de religião oficial com três 

séculos de presença exclusiva no país. Foi travada uma verdadeira guerra religiosa entre 

católicos e protestantes no nordeste brasileiro. A perseguição católica ao que denominava de 

“novas seitas” ia desde a os insultos e ameaças aos missionários americanos e pessoas que se 

convertiam até o cerceamento de liberdades individuais, em desrespeito à constituição que 

garantia a liberdade de culto e religião.286 A atitude dos missionários batistas norte-americanos 

frente ao desafio foi alimentar um forte sentimento anticatólico. Também os primeiros pastores 

batistas nacionais, como Antônio Teixeira de Albuquerque, assumiram a mesma visão de ataque 

à tradição católica como estratégia de crescimento.287 

Em meio a inquietação política e o anseio da população por paz e liberdade, surge em 

Maceió um estranho e destemido pregador, trazendo uma mensagem nova, de fé, 

esperança e libertação, falando inclusive de boas novas de salvação e de Cristo Jesus, 

como o Salvador. Seu nome: Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-vigário da vizinha 

cidade de Rio Largo. Algumas pessoas já conheciam um pouco das ideias de Teixeira, 

pelo opúsculo que escrevera e fizera divulgar com o título: Três Razões Por que Deixei 

a Igreja Romana”. (...). Realmente aquele opúsculo preparou bem a sua chegada em 

Maceió, porque conforme diz Reis Pereira, umas cinquenta pessoas receberam aquele 

livrinho e começaram a estudar a Bíblia e a se comunicar com a missão batista Bahia, 

pedindo a presença do ex-padre. Por duas vezes Teixeira esteve em Maceió, pregou a 

grandes grupos e causou grande sensação.288 

 

Segundo Elizete Silva, a tradição batista representa o tipo de protestantismo missionário 

que se instalou no Brasil de caráter profundamente proselitista, anticatólico e 

denominacionalista, características originárias do contexto batista norte-americano, de onde 

provinham as missões, e que se aprofundaram no nordeste brasileiro dada a hegemonia católica 

na região.289 A exemplo do que aconteceu no contexto do protestantismo batista brasileiro, o 

desenvolvimento batista em Alagoas teve uma forte dependência da missão norte-americana 

que influenciou o modo de ser Igreja Batista na região nordeste e em Alagoas. O modo ler e 
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interpretar a Bíblia, por sua vez, não escapou a influência dos “primeiros pais batistas” norte-

americanos. Predominou uma leitura doutrinária da Bíblia, sem diálogo ou contextualização 

com as realidades específicas de Alagoas e do nordeste brasileiro. A formação da IBP, em 

Maceió, deve ser situada nesse contexto maior.290  

 

2.3 IBP: Surge uma nova Igreja Batista em Alagoas 

 

A Igreja Batista do Pinheiro tem seus inícios na década de 1930 a partir da   

iniciativa da Igreja Batista do Farol de organizar uma nova Igreja Batista no bairro do Pinheiro, 

em Maceió. 291 De acordo com o relato histórico registrado na IBP292, levou cerca de trinta e 

três anos para que a IBP passasse do status de congregação à igreja autônoma.  

A história da Igreja Batista do Pinheiro tem seu início na década de 1930, mais 

precisamente no ano de 1936. A nova congregação tem em seus momentos iniciais o 

auxílio do casal John Mein e Elizabeth Mein, conhecidos missionários norte-

americanos cuja atuação no nordeste brasileiro seria marcante, sobretudo no campo 

da educação teológica. Somente em 1970, 33 anos após sua formação, a IBP passaria 

de congregação ao status de Igreja Batista, independente e autônoma, tendo em Jonas 

Bispo Pereira o seu primeiro pastor efetivo, dois anos depois, já em 1973.293 

 

De acordo com registros de Atas da IBP, dois missionários americanos serviram como 

pastores nos primeiros anos de formação da IBP. Inicialmente, John Mein e depois o 

missionário Boyd O’Neil, que foi uma das presenças norte-americana mais duradouras e 

influentes no Estado de Alagoas, ocupando funções pastorais e administrativas na Convenção 

Batista Alagoana. Segundo registro em jornal local: 

No dia 29 de agosto pp. (29.08.1971). às 19h 30 min, no Templo da Igreja Batista do 

Pinheiro, em Maceió, foi empossado no pastorado da mais nova igreja do campo 

alagoano, o missionário Boyd O’Neil, muito querido e apreciado pelos batistas 

alagoanos pelo seu notável ardor evangelístico.294 

 

                                                           
290 MONTEIRO, Marcos. A Igreja Evangélica e o Nordeste Brasileiro. In: ANDRADE, Sérgio, VON SINNER, 
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da Igreja. O texto foi escrito como matéria de estudo para os novos membros.  
294 Matéria do Jornal Batista Alagoano registrada num caderno de registro histórico organizado pela irmã Elba 

Moraes, à época membro-fundadora da Igreja Batista do Pinheiro.  
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De acordo com o registro da Ata de fundação, a oficialização da Igreja Batista do 

Pinheiro se deu em 21 de março de 1970: “Em data de 21 de março de 1970, foi oficializada 

em sessão extraordinária, a transformação da Congregação Batista do Farol, em Igreja Batista 

do Pinheiro. Conseguia-se, assim, a independência necessária, para o crescimento e 

consolidação dessa instituição.”295 O jornal Batista noticiou a formação da Igreja Batista do 

Pinheiro, com a seguinte chamada: “Surge uma nova igreja: Igreja Batista do Pinheiro”.296 A 

cerimônia de organização da igreja consta, entre outras formalidades, da aprovação do nome da 

nova Igreja que foi proposto e aprovado como “ Igreja Batista do Pinheiro” e também, da leitura 

da lista de 47 pessoas fundadoras, dentre estas 30 mulheres e 17 homens. Além disso foi feita 

a leitura do pacto das igrejas batistas do Brasil e encaminhado o pedido de filiação da nova 

igreja à Convenção Batista Brasileira e à Convenção Batista Alagoana.297 

O sermão de oficialização da nova igreja foi proferido pelo Pr. Júlio Borges Filho, pastor 

à época da Igreja Batista de Rio Largo- AL. A leitura do evangelho foi Mateus 5:15-23 e o 

título do sermão foi: “A Igreja de Portas Trancadas”. O sermão foi dividido em três pontos: 1) 

A Igreja de portas trancadas por causa do medo; 2) A igreja de portas trancadas por falta de fé; 

3) A Igreja de portas trancadas por falta de poder. A última sentença de seu sermão foi registrada 

na Ata: “Que esta igreja permaneça de portas abertas na pregação do Evangelho de Jesus 

Cristo”.298 

Depois de organizada e declarada como “igreja autônoma”, a Igreja Batista do Pinheiro 

seguiu sua trajetória, adequando a doutrina e a estrutura à padronização comum às igrejas 

filiadas à Convenção Batista Brasileira. O primeiro pastor nacional que assumiu como pastor 

titular da Igreja Batista do Pinheiro foi Jonas Bispo Pereira, indicado pelo missionário Boyd 

O’Niel em dezembro de 1973, estando a igreja com 138 membros.299  

Mesmo reconhecendo as influências e marcas deixadas pela tradição batista norte-

americana que padronizaram o modo de ser Igreja Batista no Brasil, é possível, na formação de 

uma nova Igreja Batista, partindo dos princípios históricos de liberdade, do governo 

congregacionalista e autonomia da igreja local, que haja uma nova experiência de vivência 

comunitária batista, seja em relação aos usos e interpretação da Bíblia, seja em relação a outras 

demandas eclesiais. Interessa, a partir do tema desta pesquisa, observar as continuidades e 
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299 Visão Panorâmica da História da Igreja Batista do Pinheiro. 



98 

 

rupturas com a tradição batista patriarcal norte-americana em relação à leitura bíblica e à 

participação das mulheres na nova Igreja Batista, a IBP.   

 

2.3.1 IBP: Continuidades e rupturas com a tradição bíblica norte-americana 

 

Uma dedicação especial à educação religiosa e ensino da Bíblia foi sempre marca 

destacada das igrejas batistas.300 Neste sentido, foi possível observar através das Atas e material 

de registro histórico pesquisado que, em seus primeiros anos de formação, a IBP se dedicou ao 

desenvolvimento e estruturação de programa de educação religiosa e treinamento cristão, 

orientada pelo programa fornecido pela Convenção Batista Brasileira. O programa de educação 

religiosa da denominação batista brasileira dirigido às igrejas consistia em dois programas 

centrais denominados de “Escolas”.  

A Escola de Treinamento Missionário e a Escola Bíblica Dominical. Ambas as escolas 

se organizavam por divisão de gênero e faixas-etárias. As escolas de treinamento de missões se 

encarregavam de fomentar os compromissos e estratégias para que fosse alcançado o ideal 

missionário que consistia em ir por todo mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos e 

discípulas, ou seja, “fazer missões”.301 A Escola de treinamento missionário e suas organizações 

não tinham formato original. Eram reproduções das igrejas batistas norte-americanas e 

propunham o treinamento de crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas na perspectiva 

ideológica e doutrinária alinhada com a Convenção Batista Brasileira. 302 Os estudos e reuniões 

do grupo visavam preparar o caráter cristão com uma rígida regra moral e espiritual, com forte 

compromisso missionário. A Bíblia devia ser lida, memorizada, vivida e pregada. A 

metodologia de trabalho com os grupos envolvia reuniões para estudo, concursos de 

memorização e recitação de versículos bíblicos.303 Abaixo, imagem do boletim da IBP que 

celebrava que o grupo de mensageiras do rei304 da IBP, vencedor da maratona nacional em 

1972. 

                                                           
300 Sobre os Batistas e a Educação, Ver:  SILVA, Cleni da. Educação Batista: análise histórica de sua implantação 

no Brasil e de seus desafios no contexto atual. Rio de Janeiro: JUERP, 2004; MESQUIDA, Peri. Hegemonia 

norte-americana e educação protestante no Brasil: um estudo de caso. Juiz de Fora: UFJF. São Bernardo do 

Campo: Editeo, 1994. 
301 FERREIRA. Ebenezer Soares. Manual da Igreja e do obreiro. Rio de Janeiro: JUERP, 1993, p. 51. 
302 Sobre organizações missionárias Batistas ver:  <http://www.batistas.com/OJB_PDF/2016/OJB_07.pdf>  
303 FERREIRA, 1993, p. 45. 
304 Dentro da estrutura de organizações Batistas femininas, a organização A União Feminina Missionária Batista 

da Igreja local é organização responsável pela educação missionária de crianças, meninas, mocinhas, moças e 

senhoras, dentro de suas respectivas organizações, conforme segue: (1) Sociedade Feminina Missionária- 

senhoras e moça da Igreja sem discriminação de idade ou estado civil. (2) Sociedade de Moças- moças de 16 

http://www.batistas.com/OJB_PDF/2016/OJB_07.pdf
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Figura 1 - Boletim Dominical da Igreja Batista do Pinheiro feito manualmente (1972) 

 
Fonte: Arquivo da Igreja Batista do Pinheiro 

 

As Escolas Bíblicas ocupavam lugar central nos programas de educação religiosa das 

igrejas batistas. A cada nova igreja formada surgia uma Escola Bíblica Dominical no Brasil. 

Algumas vezes o prédio de educação religiosa surgia antes do templo.305 O historiador batista 

                                                           
a 35 de idade. (3) Mensageiras do Rei 7-15. (4) Sociedade de Crianças - crianças de 4 a 8 anos de idade.  

Manual da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Rio de Janeiro: JUERP, 1981, p. 12. 
305 DANELUZ, Abigail Albuquerque de Souza. Pressupostos pedagógicos e teológicos da EBD da Igreja Batista: 

uma leitura crítica da proposta de Lécio Dornas a partir de Paulo Freire e Juan Luís Segundo. Dissertação 
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José dos Reis Pereira fez o registro da seguinte afirmação do missionário norte-americano 

Zacarias Taylor: “Desde o princípio da história batista no Brasil, houve a preocupação em 

adestrar os membros das igrejas nos conhecimentos bíblicos e doutrinários.”306 A afirmação 

“adestrar os membros da igreja nos conhecimentos bíblicos e doutrinários” é reveladora da 

mentalidade dos primeiros missionários batistas estadunidenses que vieram ao Brasil, mas 

também de toda a visão que direcionou o desenvolvimento da leitura e ensino da Bíblia das 

igrejas batistas no Brasil ao longo dos anos.307  

As Escolas Bíblicas ocupavam um lugar importante na formação da mentalidade 

teológica das igrejas batistas e as revistas de estudo bíblico dominical elaboradas pela 

denominação através da editora batista JUERP exerciam papel determinante em difundir ideias 

e o modelo de leitura e ensino da Bíblia nas igrejas batistas no Brasil. O material didático e de 

apoio da Escola Dominical e dos programas de educação cristã destinados às Escolas Bíblicas 

Batistas eram de produção estadunidense traduzido do Inglês diretamente para o Português e 

incorporado às igrejas batistas brasileiras, a despeito de sua vasta diversidade, singularidade 

cultural e extensão territorial. O que está por trás desta proposta de ensino bíblico é uma visão 

da mensagem do evangelho como verdade atemporal, uniformizadora e universal, uma vez que 

basta traduzir o texto e incorporá-lo a qualquer cultura, grupo social, em qualquer tempo; traz-

se dos Estados Unidos da América e transporta-se para o Brasil e para Alagoas.  Este fato revela 

que, além desta concepção universalista da doutrina batista, há também uma visão colonialista 

da missão cristã.308   

A Escola Bíblica da IBP foi organizada no mesmo ano da fundação da Igreja. O 

programa da Escola Bíblica Dominical da IBP, como a grande maioria das igrejas batistas no 

Brasil, seguia os estudos bíblicos produzidos pela Convenção Batista Brasileira e distribuídos 

para as igrejas do Brasil através de revistas produzidas pela JUERP. As revistas de estudos 

bíblicos dominicais produziam uma uniformidade e padronização no modo e nos temas 

estudados pelas igrejas batistas em nível nacional. A leitura doutrinária das Escrituras era a 

característica principal da literatura estudada na Escolas Bíblicas das igrejas batistas.309 A 

pesquisa documental nos arquivos da igreja, confirmam que desde a fundação, em 1970, até 

                                                           
(Mestrado em Ciências da Religião) - UMESP. São Bernardo do Campo, 2010, p. 25. Disponível em: 

<http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/554>. Acesso em: 29 abr. 2019. 
306  PEREIRA, p. 1977, 274. 
307  DANELUZ, 2010, p. 30. 
308 DANELUZ, 2010, p. 32. 
309 DANELUZ. 2010, p. 34. 

http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/554
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final da década de noventa, a Escola Bíblica da IBP utilizava as revistas da JUERP para seus 

estudos bíblicos dominicais, reproduzindo todo o programa e currículo denominacional.   

 

 

Figura 2 - Boletim Dominical da IBP (1972) 

 
Fonte: Arquivo da Igreja Batista do Pinheiro 

 

As pesquisas nos boletins dominicais, demonstraram que o perfil da Escola Bíblica da 

IBP nos anos de sua formação, seguiu a padronização comum às igrejas batistas. A direção da 

Escola era feita por uma pessoa membro da igreja, indicada e votada em Assembleia. Três 
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homens foram dirigentes da Escola Bíblia até 1972. Em 1972 a Escola Bíblica da IBP contava 

com 5 classes e um departamento de crianças reunindo ao total 130 pessoas. O programa parece 

focar em crescimento numérico e concursos que premiam as classes por desempenho mais 

quantitativo do que qualitativo: Quantos Bíblias foram trazidas? Quantas lições estudadas? 

Quantos visitantes trazidos para a classe? Quantos versículos da semana memorizados? Cada 

classe buscava o melhor desempenho nestes itens. As classes citadas por divisão de gênero e 

faixa etária recebem nomes bíblicos, por exemplo, a classe Samuel era dos adolescentes e a 

classe Davi dos rapazes. Uma mulher, Irmã Lídia Leandro, aparece citada como professora da 

classe de adolescentes, mas a classe de rapazes tem como professor o Pr. Luís de Assis. As 

mulheres geralmente não eram indicadas para serem professoras da classe de homens, a não ser 

crianças e adolescentes. A imagem acima, de um dos boletins dominicais pesquisados de 1972, 

consta o seguinte relatório, do então diretor da Escola Bíblica: 

Assumi o cargo de diretor da Escola Bíblica Dominical desta igreja no dia 02 de 

janeiro de 1972, na primeira escola do ano. Promovemos no primeiro trimestre o 

primeiro concurso bíblico a classe Samuel dos adolescentes, que tem como professora 

a irmã Lídia Leandro, muito dedicada. O prêmio foi uma fotografia da classe 

publicada no “O Jornal Batista” do dia 11 de junho de 1972. Realizamos o segundo 

concurso bíblico, siando vencedor a classe Davi (rapazes) que tem como professor o 

Pr. Luís de Assis. Sendo ofertada como prêmio de incentivo uma rica lembrança. A 

frequência semanal da Escola Bíblica no primeiro semestre de 135 pessoas.310 

 

A análise de como se estabeleceu a dependência do modelo batista norte-americano na 

estrutura de educação religiosa da IBP leva a refletir a respeito das dinâmicas de poder que 

fizeram com que um modelo de interpretação específico de uma cultura se tornasse o paradigma 

dominante de uma forma tão duradoura. Isso remete para o que as hermenêuticas bíblicas pós-

coloniais311 têm chamado atenção sobre a relação entre o ensino da Bíblia e processos de 

colonização teológica e ideológica. O que se viu sobre a padronização do modelo batista norte-

americano se enquadra no que Musa W. Dube-Shomanah chama de processo colonizador: “o 

processo colonizador envolveu diferentes estratégias e uma delas tem a ver com as práticas 

literárias e interpretativas de textos religiosos e culturais.”312  

Pelos dados até aqui indicados, é possível afirmar que a Igreja Batista do Pinheiro, em 

sua primeira década, seguiu e reproduziu a tendência e padronização batista em seu programa 

e estrutura de educação religiosa e ensino bíblico. Eles tinham forte influência do padrão batista 

                                                           
310 Texto escrito pelo então diretor da Escola Bíblica Dominical da IBP, registrado no Boletim Semanal da IBP do 

ano de 1972.  
311 Sobre hermenêuticas bíblicas pós-coloniais ver: SEGOVIA, Fernando F. Decolonizing biblical studies: a view 

from the margins. New York: Orbis, 2000; SUGIRTHARAJAH, R. S. Postcolonial criticism and biblical 

interpretation. United Kingdom: Oxford University Press, 2002. 
312 DUBE-SHOMONAH, Musa W. Escritura, feminismo e contextos pós-coloniais. Concilium, n. 276, p. 59-71, 

1988, p. 63. 
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norte-americano, que concebe suas organizações e ensino a partir de um padrão colonialista de 

dominação masculina. A questão da padronização do modelo patriarcal batista em relação às 

mulheres na IBP será tratada de modo específico adiante. 

 

2.3.2 IBP: primeiras rupturas com raízes patriarcais batista norte-americana 

 

 Antecedendo a introdução da Leitura Popular e Feminista da Bíblia pelo Grupo Flor de 

Manacá, a IBP passou, nas décadas de 80 e 90, por importantes rupturas com a matriz batista 

norte-americana. Para construir uma visão panorâmica destas duas décadas na IBP, além das 

pesquisas nas atas e documentos históricos, são importantes dois textos de referência: O 

documento intitulado Visão panorâmica da história da Igreja Batista do Pinheiro, escrito por 

Remy Alves de Oliveira, e o texto Igreja Batista do Pinheiro: Formação e Práxis Histórica de 

Paulo Nascimento. Ambos os textos estão no subsídio Sete Estações para Uma Nova Vida, que 

compõe um Seminário de preparação para novos membros da IBP. De acordo com ambos os 

documentos, a Igreja Batista do Pinheiro passou por importantes transformações em suas práxis 

pastorais nestas duas décadas. As primeiras rupturas ocorreram nos inícios da década de 80, 

quando se buscou de um diálogo com a cultura que rompesse com a tradição de herança norte-

americana da exclusividade do uso dos hinos do Hinário Batista que são, como já mencionado 

anteriormente, uma tradução do Hinário Batista norte-americano, nas celebrações litúrgicas da 

igreja.  

A música ocupou, historicamente, um lugar importante no culto batista, e tem sido um 

dos principais veículos que formam a mentalidade teológica das igrejas protestantes desde a 

época da Reforma Protestante. Lutero possibilitou que a música e o canto comunitário, 

adquirisse um novo status, o status de elemento central e indispensável no culto da Reforma 

Luterana. Foi o seu entendimento de que a música da Reforma deveria falar sobre o Evangelho 

diretamente para as pessoas. Ele estava convicto de que o tipo de hino que uma congregação 

canta determina o tipo de teologia da comunidade. Caso se queira que esta teologia reflita o 

Evangelho, então, há que se ter em alta consideração e se cuidar muito bem daquilo que está 

sendo cantado pelas pessoas.313 A partir da música cantada na comunidade são construídos o 

imaginário simbólico religioso, suas significações teológicas e linguagens. Ou seja, a música é 

formadora tanto quanto o ensino bíblico na igreja.314 

                                                           
313 DREHER, Martin. N. Prefácio aos hinários. In: Obras Selecionadas. São Leopoldo: Sinodal, 2000, v. 7, p. 480. 
314 Sobre Música e Culto Cristão, ver:  MURADAS, Atilano. A música dentro e fora da Igreja. São Paulo: Vida 

Nova, 2003.  
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 A ruptura com a exclusividade do uso das músicas de tradição americana no culto da 

IBP se deu no ano de 1983.315  

Em setembro do ano de 1983, assumiu nossa igreja o Pr. EDVAR GIMENES DE 

OLIVEIRA, que sem dúvida, possibilitou mudanças fundamentais em nossa estrutura 

devocional. Foi um pastor que dedicou grande parte de seu tempo, aos jovens e 

adolescentes. Em sua gestão, vemos a utilização de músicas voltadas ao ritmo 

nacional, paralelamente ao uso de louvores do Hinário Cantor Cristão. Caracterizou-

se, também neste período, o início de uma abertura para discussão de temas que 

envolvessem questões políticas. Edvar Gimenes permaneceu até maio de 1987.316 

 

De acordo com o documento Igreja Batista do Pinheiro: Formação e Práxis Histórica, 

o diálogo com a cultura local que iniciou na década de 80 e se aprofundou nas décadas 

posteriores representou um outro paradigma na concepção da relação entre evangelização e 

cultura marcante na práxis pastoral da IBP.317  

Essa nova relação com a cultura regional parte do princípio teológico de que o trabalho 

de evangelização de uma cultura não implica necessariamente na negação da mesma. 

Parte ainda da noção de que não existe prática evangelizadora que prescinda de 

elementos culturais. Reconhece-se, nesta postura, a consciência de que a tradição 

batista chegada ao Brasil está ligada organicamente a elementos da cultura norte-

americana, e que as culturas locais também podem ser veículos legítimos dos 

conteúdos evangélicos.318 

 

O diálogo com a cultura foi intensificado no final da década de 90 e início dos anos 

2000, tornando-se uma forte marca de rompimento com as raízes batistas norte-americanas, a 

reconciliação com a cultura nordestina e as raízes afro-brasileiras e um importante marco de 

identidade da práxis pastoral da IBP. 

Em comunhão com outros casos felizes de aproximação entre cristianismo e cultura 

nordestina, a IBP é uma das poucas comunidades batistas que tem aceito o desafio de 

uma nova postura frente à ordem cultural. Sem perder seu compromisso com a 

evangelização do povo alagoano e sem comprometer sua identidade como uma 

comunidade filiada à Tradição Batista, o diálogo com a cultura local e a 

ecumenicidade têm sido um dos distintivos eclesiológicos desta comunidade batista 

maceioense.319  

 

 Ainda na década de 80 aconteceram as primeiras tentativas de diálogo com a realidade 

política brasileira. De acordo com ambos os documentos, esse diálogo se deu na atuação 

pastoral do pastor Edvar Gimenez de Oliveira, em meados da década de 1980. O Brasil vivia o 

período da redemocratização depois de vinte dois anos de Ditadura Civil-militar, quando as 

                                                           
315 Visão Panorâmica da História da Igreja Batista do Pinheiro por Remy Alves de Oliveira, 5 de junho 2004. O 

texto consta no subsídio Sete Estações para Uma Nova Vida, produzido pela Igreja Batista do Pinheiro, p. 30. 
316 NASCIMENTO, Paulo. Igreja Batista do Pinheiro: Formação e Práxis Histórica. In: Sete estações para uma 

nova vida, 2004, p. 30. 
317 NASCIMENTO, 2004, p. 34. 
318 NASCIMENTO, 2004, p. 36.    
319 NASCIMENTO, 2004, p. 36. 
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questões políticas passaram a integrar a pauta de preocupações teológicas e missiológica da 

IBP.  

É preciso destacar o fato de que o período de atuação do pastor Edvar Gimenez de 

Oliveira junto à IBP coincide com o momento de transição entre o Regime Militar e 

sua ditadura de 22 anos no Brasil, para o período de redemocratização da vida pública 

do país. Embora aquele momento não seja considerado como os “anos de ferro” da 

ditadura militar, há ainda muito presente na sociedade brasileira, sobretudo no 

imaginário das igrejas protestantes, uma associação ideológica dos discursos 

libertários com a ideologia comunista, taxada de “terrorista” por uma leitura política 

de direita, e demonizada pelos setores mais conservadores das igrejas cristãs.320 

 

Avançando para o final da década de 80 e início da década de 90, as questões políticas 

ganharam força na agenda eclesial da Igreja Batista do Pinheiro. O pr. Edvar Gimenes deixou 

sua contribuição nas primeiras provocações e a nova liderança pastoral da IBP intensificou o 

envolvimento da igreja com a realidade política e social do Estado de Alagoas. De acordo com 

o documento Visão Panorâmica da História da Igreja Batista do Pinheiro, o ministério do Pr. 

Marcos Monteiro impulsionou o envolvimento da igreja com questões políticas.321  

Marcos Monteiro, impulsionava o que muitas pessoas nunca imaginavam que pudesse 

acontecer: uma igreja envolvida com questões políticas. E em meio ao seu 

inconformismo e à resistência de muitos irmãos tradicionalistas, denominavam a IBP 

de “A Igreja Vermelha”, referindo-se aos comunistas. Um tom pejorativo que não 

envergonha, ao contrário, revelava uma igreja inconformada e compassiva com os 

problemas sociais.322 

 

A Igreja Batista do Pinheiro assumiu uma missão bastante diferenciada da missiologia 

batista brasileira a partir do ministério pastoral de Marcos Monteiro (1987-1992) que tirou o 

paletó e a gravata, costume arraigado nas igrejas batistas, símbolo de roupa estrangeira e de 

uma teologia de classe dominante. Rompendo com toda essa tradição de herança norte-

americana, Marcos Monteiro propôs uma eclesiologia radicalmente identificada com as classes 

pobres e marginalizadas da cidade de Maceió: Uma Igreja sem paletó e gravata é uma igreja 

que propõe quebra de modelos hierárquicos de poder.323  

No período posterior, quando eu já era parte da IBP, ocupando a função de educadora 

religiosa, e quando o Pr. Wellington Santos sucedeu o pastorado de Marcos Monteiro na IBP, 

em 1993, se intensifica o envolvimento da IBP com as questões políticas e sociais. Uma matéria 

de um jornal da cidade de Maceió sobre a Igreja do Pinheiro registra o respeito adquirido por 

sua atuação junto aos movimentos populares da cidade.324  

                                                           
320 NASCIMENTO, 2004, p. 34. 
321 NASCIMENTO, 2004. p. 30. 
322 NASCIMENTO, 2004, p. 30. 
323 MONTEIRO, Marcos. Um jumentinho na avenida: a missão da Igreja e as cidades. Viçosa/MG: Ultimato, 2007, 

p. 21. 
324 NASCIMENTO, 2004, p. 30-31. 
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O nome da Igreja Batista do Pinheiro é conhecido e respeitado, inclusive, pelo que se 

pode chamar de movimentos populares em Alagoas. É que ela vive a justiça social, 

pela leitura que realiza da relação entre evangelho e construção da sociedade. Está 

aniversariando neste mês de março e Espaço foi em busca do Pastor Wellington 

Santos e em busca de um pequeno relato sobre as atividades que ela realiza, e escrito 

por Paulo Nascimento. O objetivo de Espaço é trazer elementos para o diálogo e dizer 

um pouco da vida daquela Igreja na oportunidade em que comemora mais um ano de 

trabalhos na linha evangélica que defende.325 

 

Tendo em vista o breve panorama histórico das décadas de 80 e 90, observa-se que 

importantes rupturas aconteceram na agenda missiológica da IBP. A “roupa 

denominacionalista” foi sendo trocada por uma outra roupa costurada e tecida pela própria 

comunidade, em diálogo com a herança histórica batista, mas também com a realidade e 

demandas eclesiais, políticas e sociais. Apesar das narrativas da história da IBP estarem muito 

centradas no protagonismo dos pastores, é importante destacar que o protagonismo maior deve 

ser atribuído à comunidade, sem a qual, na tradição congregacionalista batista, não avançam os 

processos de transformação. Além, disso, a questão das mulheres e da cultura patriarcal como 

um dilema a ser enfrentado pela IBP não aparece até a década de 2000. Da mesma forma, a 

questão da Bíblia e suas interpretações não ocupa lugar importante até o surgimento do Grupo 

Flor de Manacá.  

 

2.3.3 Mulheres batistas e raízes batistas patriarcais 

 

 O patriarcado é um sistema de poder que permeia os espaços públicos e privados. Nos 

espaços religiosos cristãos, o patriarcado constitui um dos maiores desafios a ser enfrentado. 

No artigo intitulado "Sexismo como Ideologia e Sistema Social: O cristianismo pode ser 

libertado do patriarcado? Rosemary Radford Reuther afirma: "o cristianismo, enfrenta o seu 

maior desafio, quando se confronta com a interpretação patriarcal das Escrituras e da tradição 

da igreja cristã”. Este também se constitui um desafio importante na trajetória da IBP. Assim 

como na maioria das igrejas batistas no Brasil, as mulheres sempre foram maioria na IBP. Nas 

assembleias, centro do poder decisório na eclesiologia batista, as mulheres, teoricamente, têm 

maior participação nas decisões administrativa e eclesiástica. Embora, na maior parte das 

igrejas batistas, não possam ocupar a posição de pastoras, as mulheres batistas, ocupam a 

maioria dos cargos eclesiásticos, são formadoras de opinião, por estarem diretamente ligadas 

aos processos de formação de crianças, jovens e adolescentes e de outras mulheres. De modo 

que, sem a participação das mulheres, é impossível o exercício do pastorado nas Igrejas batistas. 

                                                           
325 ALMEIDA, Savio de. O Evangelho e uma visão de mundo. Maceió, O Jornal, 20 mar. 2011.  
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O que acontece então, para que as mulheres batistas no Brasil, maioria em suas Igrejas e 

dispondo de um modelo eclesiástico que lhes possibilitem uma relação cristã mais justa de 

igualdade de condições entre homens e mulheres, aceitem com naturalidade a ordem patriarcal 

institucionalizada na denominação batista? Por causa da organização eclesial da tradição 

batista, há muitas respostas. No caso em questão, da IBP, busca-se identificar a relação das 

mulheres com as raízes batistas patriarcais.  

A organização e trabalho das mulheres na IBP, assim como nas comunidades religiosas em 

geral, revela relações ambivalentes. As comunidades batistas, são espaços onde as mulheres 

passam a exercer papéis autônomos e de liderança além dos limites familiares: organizam 

programas e atividades direcionados às mulheres, participam do processo de ensino bíblico, 

lideram campanhas de levantamento de fundos missionários e campanhas em geral de ajuda aos 

projetos relacionados ao desenvolvimento da igreja.  A partir dessas experiências de liderança 

e atuação na igreja e nas sociedades femininas, muitas mulheres adquirem treinamento e 

experiência em assuntos administrativos, eclesiásticos, bíblicos e de vida cristã. Pode-se, 

inclusive, pensar que a crença na infusão de poder do Espírito Santo, sentida pelas pessoas 

convertidas na comunidade de fé, capacitando-as com dons espirituais, fosse especialmente 

forte para as mulheres. A maioria delas, pobres, com pouco estudo formal, passam a sentir-se 

“empoderadas” para uma missão, ocupam certo protagonismo para além do espaço doméstico 

familiar. 

 Como na maioria das igrejas cristãs, as mulheres na IBP, desde a formação da igreja, é o 

grupo mais numeroso. Nos primeiros anos da IBP, as mulheres foram zelosas participantes, 

dedicadas a leitura bíblica, orações, trabalhavam fortalecendo o programa da igreja que se 

desenvolvia em torno da liderança pastoral, exercida ora pelos missionários norte-americano, 

ora por pastores nacionais. Ambos contaram com o serviço dedicado das mulheres para o 

fortalecimento do projeto eclesiástico da IBP.  Neste sentido, pode-se dizer que existe uma certa 

ambiguidade na participação das mulheres na IBP, uma vez, que a atuação das mulheres, esteve 

a serviço das estruturas e discursos institucionais, mesmo quando esse discurso era patriarcal e 

excludente para as mulheres. Historicamente, as Igrejas Batistas tiveram organizações e grupos 

de mulheres que visavam trabalhar temas relacionados ao “universo feminino”. Mas a lógica e 

conteúdo dessas organizações sempre foram, em sua maioria, legitimadoras e reprodutoras de 

conceitos e padrões patriarcais e marcadas pela reprodução sistemática de conteúdos prontos, 

sem qualquer articulação com os dilemas sociais, políticos, culturais e mesmo espirituais que 

tocam especificamente a vida de mulheres em seus contextos mais específicos. A Bíblia, por 

sua vez, sempre teve valor imensurável e, portanto, sempre esteve presente na prática dessas 
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organizações de mulheres. Porém, sempre trazida numa lógica e argumento patriarcal, 

reforçando posturas como culpabilização pelo pecado original, submissão e legitimação da 

desigualdade entre homens e mulheres.326  

 Quando eu assumi o ministério de educação religiosa na IBP, em 1993, as mulheres 

eram organizadas desde sua fundação a partir da orientação das diretrizes que vinham da União 

Feminina Missionária Batista do Brasil, organização de mulheres batistas de nível nacional.  

Acreditando na necessidade de manter as mulheres batistas unidas através de uma rede 

nacional, que propiciaria uma maior e melhor organização das sociedades já existentes 

desde 1889, e com o objetivo de incentivar a formação de novas sociedades, em cada 

nova congregação que surgisse com o trabalho missionário entre os batistas, é que, 

em 1907, a senhora Emma Ginsburg, apresenta, na Convenção Batista Brasileira, um 

projeto reunindo todas as sociedades de senhoras numa organização de âmbito 

nacional. Nasce, então, em 23 de junho de 1908, composta de 20 sociedades de 

senhoras e 5 sociedades de crianças, a União Geral de Sociedade de Senhoras, que, na 

convenção de 1910, quando ocorre a aprovação do estatuto da organização, passa a 

chamar-se de União Geral das Sociedades de Senhoras - Auxiliar da Convenção 

Batista Brasileira. (...) No ano de 1963, com a reforma do estatuto, o nome da União 

Geral de Senhoras do Brasil é mudado para “União Feminina Missionária Batista do 

Brasil” (UFMBB), incorporando ao nome, o lema da organização, que é Missões.327 

 

O modelo e a estrutura do trabalho com mulheres nas igrejas batistas, portanto, seguem 

as orientações, estrutura e nomenclaturas da UFMBB.328 Por três décadas, as mulheres da Igreja 

Batista do Pinheiro estiveram vinculadas à estrutura da UFMBB329 e aos programas e conteúdos 

fornecidos pela UFMBB a partir da Revista Visão Missionária.330 

A Igreja Batista do Pinheiro se estabeleceu em 1970, ano em que também surgiu a 

“Sociedade Feminina Missionária”, composta por um grupo de mulheres que se 

reuniam duas vezes por mês e cumpriam seus programas de acordo com a revista 

“Visão Missionária”. Elas eram as responsáveis pelo trabalho missionário e de ação 

social da igreja, que são, respectivamente, trabalhos direcionados para práticas 

evangelizadoras-expansionistas e para práticas assistenciais-caritativas. Ademais, 

também eram responsáveis por “sociedades filhas e seus respectivos programas 

missionários”: as “Crianças, mensageiras do Rei, Rol dos Bebês e a Sociedade das 

Moças”.331 

 

                                                           
326 BARROS, 2010, p. 12.  
327 DAÉB’S, Bianca Seixas.  Ser Mulher Batista. REGER [virt], Salvador, v. 1, n. 1, p. 52-67, jan./jun. 2016, p. 

54. Disponível em: <http://fbb.br/wp-content/uploads/2016/08/4-reger_bianca.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2019. 
328  A UFMBB é um órgão executivo da Convenção Batista Brasileira, CBB. É constituída das organizações 

Mulher Cristã em Missão, para mulheres, Mensageiras do Rei, para meninas e adolescentes e Amigos de 

Missões, para crianças, e tem como objetivo geral viabilizar a educação cristã missionária na Igreja local, a fim 

de que seus membros reconheçam a soberania do Deus Triuno e cumpram a grande comissão. Ver: 

<http://www.ufmbb.org.br/>. Acesso em 28 abr. 2019. 
329 Atualmente a UFMBB se define a partir dos seguintes grupos e missão: “um órgão executivo da Convenção 

Batista Brasileira, CBB. É constituída das organizações Mulher Cristã em Missão, para mulheres, Mensageiras 

do Rei, para meninas e adolescentes e Amigos de Missões, para crianças, e tem como objetivo geral viabilizar 

a educação cristã missionária na Igreja local, a fim de que seus membros reconheçam a soberania do Deus 

Triúno e cumpram a grande comissão”. Fonte das informações.  
330 A Revista Visão Missionária é uma revista de publicação trimestral da União Feminina Missionária Batista do 

Brasil é, portanto, o principal meio de comunicação e formação bíblica voltado para as mulheres Batistas do 

Brasil. 
331 BARROS, 2019, p. 51. 
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A prática interpretativa da Bíblia desenvolvida pelas mulheres da Igreja Batista do 

Pinheiro durante as décadas de 70, 80 e 90 caracterizava pela reprodução sistemática de 

conteúdos prontos que eram verticalmente preparados e distribuídos entre todas as organizações 

de mulheres das Igrejas Batistas a nível nacional alinhadas à leitura denominacional Batista de 

mulher cristã, através do discurso oficial da Convenção Batista Brasileira veiculados na Revista 

Visão Missionária. 

 

Figura 3 - Capa da Revista Visão Missionária 

 
Fonte: Arquivo Histórico da IBP. 

 

Para compreender qual era a visão de mulher batista e que tipo de leitura bíblica 

circulava entre as mulheres da Igreja Batista do Pinheiro entre 1970 e 1990 é preciso 

compreender a estrutura e o discurso do trabalho desenvolvido para as mulheres batistas nas 

igrejas locais através da UFMBB e da revista Visão Missionária, a qual, por décadas, foi 

responsável pelo tipo de leitura bíblica oferecida às mulheres da IBP. No artigo Ser Mulher 

Batista, Bianca Déab’s, descreve a organização e os objetivos da União Feminina nas igrejas 

Batistas. 
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A União Feminina Missionária Batista da Igreja local é a entidade responsável pela 

educação missionária de crianças, meninas, mocinhas, moças e senhoras, dentro de 

suas respectivas organizações, conforme segue: (1) Sociedade Feminina Missionária- 

senhoras e moças da Igreja sem discriminação de idade ou estado civil. (2) Sociedade 

de Moças- moças de 16 a 35 de idade. (3) Mensageiras do Rei 7-15. (4) Sociedade de 

Crianças - crianças de 4 a 8 anos de idade.  Como é possível observar, a determinação 

missionária não é sem motivo, é o elemento chave sob o qual se movem as mulheres 

batistas. Ao se unirem em torno deste objetivo comum, elas criam a maior e mais bem 

articulada organização entre os batistas no Brasil. Em suas redes, mulheres educam 

outras mulheres de modo organizado e estruturado, se preocupam com a formação do 

berço até a maturidade. Ensinam o amor por missões, preparam as mulheres que saem 

para “servir” em outros lugares, enviando-as aos centros de formações missionária 

para mulheres e depois sustentando-as em seus campos missionários, através de sua 

rede.332  

 

A UFMBB, enquanto rede de mulheres que educa outras mulheres batistas, idealizou a 

revista Visão Missionária, responsável pela transmissão dos discursos bíblicos sobre a mulher 

batista e seu papel e missão na família, na sociedade, na igreja. O tema prioritário da Revista é 

“Missões”. Entretanto, a publicação aborda diferentes questões relacionadas ao ideal do que 

seria uma mulher cristã e batista, incluindo a visão bíblica para as mulheres batistas. Tendo em 

vista que a Revista Visão Missionária foi o único instrumento de estudo e formação 

direcionados às mulheres, até a emergência da Leitura Popular e Feminista na IBP, torna-se 

importante conhecer a visão bíblica veiculada na revista, a fim de compreender que tipo de 

leitura bíblica predominou na formação da mentalidade das mulheres IBP neste período.  Neste 

sentido, foram selecionadas revistas Visão Missionária das décadas de 80 e 90, nas sessões 

intituladas “Estudos Mensais” que trazem estudos bíblicos temáticos a fim de identificar qual a 

visão bíblica sobre a mulher cristã era transmitida nos discursos da Visão Missionária.  

E Deus então formou a família onde a mulher foi colocada como a peça fundamental 

para esta formação, pois depositou em suas mãos a responsabilidade de ser o rochedo; 

a muralha; o ponto de equilíbrio, a orientadora, a ajudadora, uma vez que Deus lhe 

deu características e funções que só ela pode desempenhar, já que para isto a criou 

(...) A mulher cristã tem vários papéis a desempenhar na sociedade, na igreja e 

principalmente no lar, onde ela tem um ministério específico. Ela pode edificar, 

construir, eis o motivo pelo qual o senhor a criou, contudo se não for sábia, pode vir 

a destruí-lo com suas próprias mãos.333  

 

O texto supracitado reforça a identidade e missão da mulher cristã numa perspectiva 

patriarcal que restringe as mulheres aos papéis domésticos de esposa, mãe e cuidadora da 

família e do lar. Sua dignidade está condicionada ao cumprimento do papel designado por uma 

sociedade patriarcal e androcêntrica, que encontra no discurso oficial da Igreja a legitimação e 

justificação valendo-se de um discurso bíblico. Os movimentos que reivindicam os direitos das 

mulheres para além dos papeis domésticos-familiares parecem não ter encontrado lugar no 

                                                           
332 DAÉB’S, 2007, p. 56. 
333 Revista Visão Missionária, Trimestre 3, Rio de Janeiro: JUERP, 1998, p. 62. 
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discurso da Visão Missionária. Reforçar os papeis das mulheres cristãs como esposas e mães 

contradiz a luta de libertação das mulheres. Neste sentido, a revista Visão Missionária torna-se 

veículo do discurso oficial da tradição patriarcal batista.  

Um texto escrito por José dos Reis Pereira, reforça essa visão patriarcal do discurso 

oficial batista. 

Ora, citar a Bíblia, repetir, segundo a Bíblia o ensinamento que a mulher é ajudadora 

e ajudadora obediente do marido; mostrar as alegrias que uma mulher pode ter no lar 

como dona de casa provida e previdente (ver Provérbios 31), é o maior escândalo para 

as adeptas do movimento de Libertação da Mulher. Já o dissemos noutras ocasiões: 

esse movimento tem origem ímpia e suas sugestões e reinvindicações têm que 

contrariar os ensinamentos bíblicos, portanto, não podem ser acatadas por mulheres 

cristãs. (...) E por favor, não nos venham agora acusar de “machismo” e outras 

barbaridades. Nossa doutrina sobre relacionamento entre marido e mulher é aquela de 

Efésios 5: mulheres obedientes aos maridos como a Igreja é obediente a Cristo; 

maridos amando suas mulheres como Cristo amou a Igreja, dando sua vida por ela.334 

 

Quanto a relação homem-mulher na família que aparece no discurso da Revista Visão 

Missionária, é reforçada a ideia de superioridade masculina e subordinação da mulher. 

Falar de submissão da mulher hoje em dia soa como algo anacrônico. Mas, o que a 

Bíblia fala sobre isso? “Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, 

como convém no Senhor” (Cl 3:18). São muitos os textos que reafirmam a 

organização familiar. Deus dá a receita para uma família ajustada e feliz: Marido – 

cabeça do casal; mulher – submissa ao marido. Filhos – submisso aos dois. A inversão 

desta organização traz consequências trágicas às famílias. (...) Dar honra ao marido 

até em pequenos detalhes (como servi-lo em primeiro lugar na mesa. Ensinar os filhos 

a ouvir o pai, a respeitá-lo. O marido deve ser honrado mesmo quando não é crente. 

A mulher que zomba ou ridiculariza seu marido está indo contra a orientação de Deus. 

Pela submissão, amor e oração é possível ganhar o marido para Cristo.335 

 

A Visão Missionária parece negar o princípio das relações igualitárias previstas em 

Gálatas 3:23-24. Ao contrário, reforça a submissão e posição subalterna da esposa em relação 

ao marido. Prevalece o princípio de poder e dominação masculina da casa patriarcal de acordo 

com os códigos domésticos expressos em Efésios e Colossenses, tema tratado no primeiro 

capítulo. A Visão Missionária desconsidera a crítica da exegese feminista a estes textos dos 

códigos domésticos que representam a conformação da igreja ao modelo familiar patriarcal que 

regia a sociedade romana. Segundo Marga J. Ströher, “os códigos domésticos tanto refletem 

como têm um papel preponderante no processo de Patriarcalização da igreja no primeiro século 

da história cristã.”336 Esse sistema implica na supremacia do poder masculino sobre o feminino 

e tem decorrências na família, na sociedade e na igreja. 
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 Em relação ao papel da mulher na sociedade, o discurso da Visão Missionária, mais uma 

vez, condiciona o lugar social da mulher à família, destacando seu papel de mãe e esposa. 

Acredita-se que, uma vez preservada a família, sociedade está a salvo. Além disso, o discurso 

sobre família ignora as múltiplas formações e estruturas familiares existentes na história e nas 

culturas. 

A Família é umas das mais antigas instituições divinas, Deus a criou, quando no Éden, 

ao apresentar Eva a Adão, assim se expressou: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e 

se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. (Gen. 2:24). Instituída a 

família, Deus estabeleceu normas para sua formação. Toda Bíblia está cheia de 

preceitos gerais e específicos, que tratam da normatização da conduta familiar. A 

sociedade moderna, impregnada pela inversão de valores, tem atacado violentamente 

o lar, ocasionando a queda do homem moral, psicológica e espiritualmente. É urgente 

que os lares cristãos se posicionem em favor da restauração familiar, e principalmente 

a mãe cristã, que deve tomar consciência de que a ela cabe o grande privilégio de ser 

responsável pela formação de novas gerações(...)337 Compaixão, amor, serviço, 

humildade, mansidão, justiça. A maneira como a esposa cristã trata o seu marido não 

crente é fundamental para o testemunho.338 

  

De acordo com Heleieth Saffioti, a sociedade investe muito na naturalização dos papéis 

sociais como divisão natural. Isto é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à 

mulher decorre de sua capacidade de gestar. De acordo com esse pensamento, é natural que a 

mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí compreendida a socialização de filhos e filhas, 

como é considerada natural sua capacidade de conceber e dar à luz.339 A Visão Missionária 

reforça o imaginário cultural e religioso da “mulher-mãe e esposa salvadora” da sociedade, 

responsável pelo êxito e sucesso familiar, do marido e dos filhos.  

Servindo-se do texto de Gênesis 1-3, Eva é retratada na leitura patriarcal da Bíblia como 

a mulher desobediente que induz o homem Adão a comer do fruto proibido. É atribuído, então, 

às mulheres a culpa da queda humana e expulsão do paraíso. No texto abaixo, retirado de uma 

encenação bíblica proposta pela Visão Missionária, na qual as mulheres da Bíblia se encontram 

e conversam sobre seus problemas, a fala projetada em Eva é uma reprodução do discurso de 

sua culpabilização como responsável pelo pecado original da criação. 

Eva - Que bom, termos nos encontrado aqui, hoje à tarde. Faz tanto tempo que não 

nos encontramos. É bem verdade que cada uma de nós sempre tem notícia da outra. E 

isso é muito bom. Nossa amizade, nem o tempo tem conseguido apagar. Sou grata a 

vocês por haverem sido solidárias comigo quando da tragédia que se abateu sobre o 

meu lar. Sei que tenho muita culpa por não haver obedecido às orientações do Senhor. 

O pecado se instalou entre nós a partir de mim.340 

Outra leitura patriarcal do relato de Gn 1-3 aparece na maneira como se descreve a 

natureza da mulher, relacionando-a com a Eva bíblica, responsabilizando-a por induzir o 
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homem ao mal e, assim, extinguir a paz e a ordem no paraíso. A mulher é retratada com uma 

natureza frágil e tendenciosa aos desejos sexuais descontrolados que provoca destruição. 

Assim como Eva, a mulher, em sua fragilidade, é possuída de doce encanto e 

suavidade, possui, no entanto, emoções fortes e impulsos sexuais que, se não bem 

administrados, são capazes de destruir tudo de bom que Deus criou para os seres 

humanos.341   

 

Desde o projeto da Bíblia da Mulher liderado por Elisabeth C. Stanton, as interpretações 

patriarcais de Gênesis 1-3 e seus efeitos na vida das mulheres têm sido contestadas. No entanto, 

as leituras da Eva bíblica nos discursos apresentados reproduzem uma interpretação que 

culpabiliza a mulher pelo pecado original, seguindo as teologias e hermenêuticas bíblicas 

patriarcais. Neste sentido, ressalta-se, a importância dos instrumentais da hermenêutica bíblica 

feminista para as mulheres nas igrejas.  A hermenêutica bíblica feminista abre portas para uma 

nova maneira de ler e interpretar a Bíblia entre mulheres que foge de modelos tradicionais. As 

mulheres cristãs feministas têm usado outras referências hermenêuticas, rompendo com as 

raízes patriarcais das tradições religiosas aprendidas.   

No geral, percebe-se um uso patriarcal da Bíblia na revista Visão Missionária, que 

reforça a ideologia da inferioridade e subjugação das mulheres em relação aos homens. Projeta 

um ideal de mulher cristã de docilidade, esposa e mãe exemplar, obediente a Deus e aos homens. 

Todas essas leituras patriarcais da Bíblia são reproduzidas no espaço religioso e de formação 

das mulheres na igreja, espaço que poderia ser de desconstrução e subversão dos conceitos 

transmitidos pela leitura religiosa patriarcal vigente dominada pela ordem masculina. Toda a 

linguagem da revista é androcêntrica.  

Ressalta-se que os instrumentos oficiais não representam a voz da totalidade de igrejas 

e organizações de mulheres batistas. No entanto, a voz institucional do órgão oficial de larga 

abrangência, como é o caso da revista Visão Missionária, acaba por ser um pensamento 

dominante de grande abrangência e força entre as mulheres das igrejas batistas, incluindo as 

mulheres da IBP.  

Ao refletir sobre as mulheres IBP e as raízes patriarcais, conclui-se que o modelo de 

organizações femininas na igreja representava um espaço de possibilidade para as mulheres 

dentro da estrutura eclesiástica batista, uma vez que eram espaços de formação exclusivos de 

mulheres, um espaço intergeracional que engloba mulheres de diferentes níveis sociais e 

culturais. Estes espaços organizacionais dentro da estrutura da igreja seriam estratégicos para a 

construção de novas leituras da Bíblia e da tradição batista a partir das mulheres. No entanto, 
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foram espaços que estiveram mais a serviço da reprodução e fortalecimento da uma “ideo-

teologia” patriarcal batista.  

A literatura de formação bíblica e missionária, voltada para as organizações femininas 

das igrejas batistas, apareceu como um fator importante na formação da mentalidade das 

mulheres IBP nas décadas 70, 80 e 90. O discurso encontrado na revista Visão Missionária foi 

base fundamental na formação bíblica das mulheres IBP estas três décadas. A leitura patriarcal 

da Bíblia ocupou lugar central nos ensinamentos direcionado às mulheres IBP, reforçando 

identidades e comportamentos sexuais e sociais das mulheres dentro da moldura social 

patriarcal. As retóricas dos discursos direcionadas às mulheres, continha referencias constantes 

de papeis e relações de gênero, baseadas numa concepção patriarcal.    

Tendo em vista que a prática batista brasileira espelha nitidamente a norte-americana, 

pode-se atribuir a influência da cultura missionária batista do Sul dos EUA, as raízes patriarcais 

que marcaram as organizações de mulheres no Brasil e consequentemente na IBP. Vale ressaltar 

que na mesma época que os grupos missionários batistas norte-americanos estavam 

desenvolvendo sua missão no Brasil, nos Estados Unidos, os movimentos feministas, incluindo 

as feministas cristãs, estavam em conflito com a tradição patriarcal de suas igrejas, enfrentando 

considerável resistência dos grupos conservadores. Entre os grupos mais conservadores das 

igrejas protestantes dos EUA, está o grupo batista do sul. Vem desse grupo, a influência da 

formação batista brasileira. Portanto, as organizações femininas batistas no Brasil e a revista 

Visão Missionária são o reflexo da concepção patriarcal batista vinda do grupo batista do Sul 

dos EUA, que compreendia que o papel predominante dos homens na família, sociedade e igreja 

era um mandato divino, uma ordem da criação; que o lugar das mulheres era em casa e que a 

família cristã era exaltada como salvação da sociedade.    

Ao revisitar a trajetória da IBP nas décadas de 70, 80 e 90, perguntando pelas raízes 

batistas patriarcais, foi possível constatar que, dois elementos marcaram a prática da Igreja 

Batista do Pinheiro em seus primeiros anos de formação: a presença e influência dos 

missionários norte-americanos e a modelagem da igreja ao sistema denominacional batista 

brasileiro. Ambos os elementos estão estreitamente relacionados às raízes patriarcais batistas 

norte-americanas. Muito embora, de modo geral, o princípio do “livre exame das Escrituras” 

seja assumido como um distintivo histórico da identidade batista, é possível afirmar que as 

grandes linhas interpretativas da Bíblia já estão dadas para a maioria das pessoas e das 

comunidades batistas brasileiras, no molde literalista, doutrinal e patriarcal herdado da missão 

batista norte-americana. A despeito disso é inegável afirmar que a Bíblia sempre ocupou um 

lugar de centralidade na vida dessas comunidades.  
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No entanto, pode-se afirmar que a apropriação da Bíblia se faz recorrentemente de modo 

doutrinário e individualista, de modo que a interpretação da Bíblia das Escolas Bíblicas 

orientadas pela visão doutrinária batista acabou por ser legitimadora dos moldes patriarcais no 

qual as igrejas batistas no Brasil foram organizadas sob a influência da eclesiologia batista 

norte-americana. Pode-se dizer que, apesar ter sido anunciado o surgimento de uma nova igreja 

no campo batista alagoano, a roupa teológica e eclesiástica recebida pela nova igreja parece 

uma roupa já usada, de “segunda ou terceira mão”, produzida e reproduzida a partir das raízes 

patriarcais batistas norte-americanas. No caso da Igreja Batista do Pinheiro, é marcante a 

presença dessa “roupa patriarcal” batista norte-americana nos primeiros anos de sua formação 

dado o protagonismo dos missionários norte-americanos na história da formação da igreja. A 

Igreja Batista do Pinheiro não escapou dessa influência. Os rompimentos com modelo 

doutrinário batista de ler a Bíblia será impulsionado pela introdução da Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia, que será apresentado no próximo capítulo. 
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3 GRUPO FLOR DE MANACÁ E UMA NOVA PRÁTICA INTERPRETATIVA NA 

COMUNIDADE IBP 

 

No primeiro capítulo desta Tese foi realizada uma revisão no campo da hermenêutica 

bíblica a partir da crítica feminista, identificando raízes patriarcais e contribuições da Leitura 

Feminista. No segundo capítulo, visando situar o contexto da prática, foi apresentada uma 

revisão da tradição Batista e da trajetória da IBP identificando raízes Batistas patriarcais.  

Este capítulo, tem como objetivo, descrever e refletir sobre a nova prática interpretativa 

da Bíblia desenvolvida pelo Grupo e construídas a partir da mediação hermenêutica da Leitura 

Popular e Feminista que rompeu, também, com as raízes patriarcais da hermenêutica Batista 

direcionada às mulheres IBP. Primeiramente, será apresentada a trajetória do Flor de Manacá342, 

a partir da formação do Grupo e Gênero e da produção da Revista. Em seguida, a descrição da   

prática interpretativa do grupo, através da apresentação e análise dos conteúdos da Revista Flor 

de Manacá, resultados do trabalho de releitura e, depois, através da descrição da prática 

interpretativa desenvolvidas no acampamento de mulheres da IBP, espaço de estudo bíblico 

comunitário, que passou a ser coordenado pela proposta hermenêutica bíblica do Flor de 

Manacá  

 

3.1 Leitura Popular e Feminista da Bíblia na prática comunitária das mulheres IBP 

 

Diversos movimentos de mulheres têm surgido no interior das instituições eclesiásticas, 

rompendo com leituras dogmáticas e patriarcais, desenvolvendo experiências de leitura da 

Bíblia como ato de libertação e permitindo novas e fascinantes descobertas. Muitas de nós, 

mulheres, estamos construindo espaços de participação dentro das igrejas cristãs, mas 

continuamos nos debatendo com estruturas eclesiais resistentes, regidas pelo patriarcado. Em 

um dos encontros que participei com Ivone Gebara, ela alertava: “o feminismo brando praticado 

por nós, mulheres, nas igrejas e instituições cristãs só fortalece o patriarcado religioso 

institucionalizado.”343 Por isso, é urgente que a nossa participação seja a partir de um feminismo 

radical, ou seja, um feminismo que provoque o patriarcado institucional em suas bases. A 

teóloga Nancy Cardoso afirma algo semelhante: “as alternativas eclesiais participativas criam 

anexos aonde as mulheres podem se mover, mas sem a necessária desconstrução e crítica radical 

                                                           
342 Grupo de leitura bíblica feminista organizado na Igreja Batista do Pinheiro em 2008.  
343 A fala de Ivone Gebara foi feita no Encontro de Avaliação do Curso pastoral de relações de gênero do CESEEP, 

São Paulo, 23 de janeiro de 2016. 
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dos dispositivos estruturais, também eclesiológicos e antropológicos, que mantém o patriarcado 

vivo e poderoso.”344 

Acompanhando a trajetória do grupo Flor de Manacá nos últimos doze anos, entendo 

que o grupo se organizou a partir de algumas consciências:  

1) Enquanto um grupo de mulheres Cristãs e Batistas, existimos e nos movemos dentro de 

uma estrutura social e eclesiástica patriarcal;  

2) A situação das mulheres nas igrejas, mesmo nas que aceitam sua ordenação ao 

Ministério Pastoral, é de subordinação;  

3) A Bíblia, na sua composição, tradução e interpretação é fruto do trabalho, sobretudo, de 

homens que viviam e pensavam de acordo com a uma sociedade e religião patriarcal; 

4)  Trabalhar com a Leitura Popular e Feminista toca nas raízes patriarcais da tradição 

cristã, porque desmascara o discurso bíblico usado para legitimação do patriarcado; 

5) Finalmente, a Bíblia não é um livro neutro e, por isso, ao mesmo tempo em que é usado 

para a opressão de mulheres, também pode ser e tem sido usado para alimentar e 

promover movimentos de libertação das mulheres.  

Foi a partir dessas consciências e a partir de outros referenciais de hermenêutica bíblica, 

distintos da tradição Batista patriarcal, que o Grupo Flor de Manacá desenvolveu uma nova 

prática interpretativa da Bíblia direcionada às mulheres. Prática que terá desdobramentos na 

prática eclesial da IBP. 

 

3.1.1 Formação e trajetória do Grupo Flor de Manacá na comunidade IBP 

 

 A semente de onde floresceu o Grupo Flor de Manacá foi um grupo de estudo bíblico, 

formado em 2006, inicialmente, denominado Grupo Bíblia e Gênero. Na origem da formação 

desse grupo, estava a minha experiência pessoal e pastoral com a Leitura Popular e Feminista 

e o anseio de apresentar outra perspectiva de leitura e interpretação na comunidade IBP. 345   Foi 

esse grupo que deu origem ao que veio se tornar o Grupo Flor de Manacá.   

O Grupo Bíblia e Gênero foi organizado com a proposta de fazer releituras dos textos 

bíblicos a partir de uma perspectiva popular, feminista e de gênero. Vilma Lins, que fez parte 

da formação desse grupo, escreveu um texto fazendo memória da origem do grupo Flor de 

Manacá: 

                                                           
344 CARDOSO, 2015, p. 11. 
345 BARROS, 2010. Conforme foi trabalhado em minha dissertação de mestrado que estudou a experiência do Flor 

de Manacá e o processo de formação do grupo.  
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O Grupo de Bíblia e Gênero teve início no dia 5 de setembro do ano de 2006. O nosso 

objetivo era fazer uma releitura dos textos bíblicos por meio de uma hermenêutica de 

suspeita. De lá pra cá, o grupo tem se permitido encontrar o caminho para uma melhor 

compreensão do texto bíblico, caminho este que difere dos padrões tradicionais de 

hermenêutica bíblica até agora apresentados de forma a nos silenciar e assim nos 

impedir de confrontarmos com o que a tradição cristã nos ensinou, aceitando a ideia 

de que a escritura é inquestionável, portanto deverá ser aceita e obedecida.346 

 

 Conforme anotações pessoais e memória do grupo, registrada na primeira edição347, a 

formação do grupo Bíblia e Gênero se deu da seguinte maneira: Foi anunciado no Boletim 

dominical da IBP, o convite à participação, onde constava a data do primeiro encontro, onde 

seria apresentado a proposta do grupo. O convite foi aberto à toda comunidade: mulheres e 

homens. No primeiro encontro, compareceram cerca de 30 mulheres. Nenhum homem.  Foi 

dedicado mais a escuta e diagnóstico das expectativas do grupo. Como a maioria vinha de uma 

experiência de leituras Batistas mais conservadora, foi importante perguntar sobre a maneira de 

se relacionar com a Bíblia. O que sabe a respeito da Bíblia? O que gostaria de saber? O que 

sente a respeito do feminismo ou estudos de gênero, do estudo de mulheres? O que quer ou 

precisa saber? Essas perguntas ajudaram a fazer um diagnóstico inicial e conhecer algumas 

expectativas, ao tempo em que foram apresentados os objetivos do grupo. Foi feita uma breve 

introdução à metodologia, mas, foi somente no decorrer do processo que o grupo foi se 

apropriando dos instrumentais e da metodologia utilizada. A seguir, foto do primeiro encontro 

Bíblia e Gênero ocorrido na IBP, no dia 05 de setembro de 2006.348 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
346 LINS, Vilma. Memória do Grupo. Revista Flor de Manacá, Ano 1, n. 1, abr. 2008, p. 5. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. Acesso em: 5 jun. 2019.  
347 Como participei da iniciativa de formação do grupo e estive envolvida em todo o processo de formação, utilizei 

as memórias pessoais e outras anotações minhas e de mulheres que participaram na formação do grupo. Um 

relato breve, do Grupo Bíblia e Gênero, consta na primeira edição da Revista Flor de Manacá, p. 5. Disponível 

em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
348 Imagem: registro fotográfico do primeiro encontro Bíblia e Gênero realizado na IBP no dia 5 de setembro de 

2006. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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Figura 4 – Primeiro Encontro Bíblia e Gênero 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Depois de conhecer a proposta do grupo, apresentada no primeiro encontro, algumas 

mulheres perceberam que não era bem o que esperavam; outras, continuaram para se inteirar 

mais e acabaram se identificando com a proposta e permanecendo no grupo, enquanto algumas 

pareciam ter encontrado o que sempre procuraram. O grupo prosseguiu e se estabeleceu com 

cerca de quinze mulheres, que participavam assiduamente do processo de estudos bíblicos 

quinzenais. Nos encontros seguintes, foram sendo construídos os acordos do grupo. Na 

dissertação de Mestrado, que estudou a experiência do grupo Flor de Manacá, apresentei o 

processo formação e elenquei os princípios acordados, que favoreceram a realização dos 

objetivos do grupo: 

 Trata-se de um grupo de pessoas que se reúnem quinzenalmente nas dependências da Igreja 

Batista do Pinheiro durante cerca de duas horas a cada sessão; 

 As pessoas integram voluntariamente o grupo. A participação está sujeita à motivação e à 

vontade das/os participantes; 

 O grupo é aberto, portanto podem entrar e sair, ausentar-se de alguns encontros e pode 

incorporar novos integrantes ao processo, mesmo quando já está avançado. Esta situação 

supõe desafios importantes para a vida do grupo, especialmente o de conservar a 

motivação, modificar o espaço de um encontro a outro ou de uma atividade a outra, a fim 

de manter a atenção e a unidade do grupo; 
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 O trabalho implica em uma comunicação face a face entre membros do grupo e, portanto, 

o número de integrantes deve facilitar este tipo de comunicação.  

 É importante que haja um sentido de pertencimento entre os membros. Que cada integrante 

do grupo se sinta identificado com o espaço e o processo que compartilha; 

 Os membros decidem suas próprias normas e valores, que assumem como parte da vida do 

grupo, estão em função dele e podem ser modificados ao largo do processo.  O próprio 

grupo define seus objetivos. Quando alcança suas metas, surgem novas motivações. Este 

ciclo acontece e se repete uma ou mais vezes.349  

O programa de estudo se inclinou para uma leitura bíblica na perspectiva da mulher, a 

partir da hermenêutica feminista e de gênero, tendo em vista o público exclusivamente de 

mulheres que o constituiu. A seguir, fotos dos primeiros encontros de estudo bíblico do grupo 

Bíblia e Gênero.350   

 

Figura 5 - Estudo bíblico do grupo Bíblia e Gênero 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O grupo foi se apropriando da nova proposta hermenêutica e metodológica, ao tempo 

que foi se familiarizando com os termos e conceitos que iam sendo apresentados. A seguir, 

apresento as anotações do roteiro do encontro, que visava apresentar conceitos, como: gênero, 

feminino, feminista, hermenêutica, androcêntrico, patriarcal, método, metodologia.  O mesmo 

encontro definiu o programa de estudos e a periodicidade. 351 

 

 

 

 

                                                           
349 BARROS, 2010, p. 53. 
350 As fotos são do arquivo são do meu arquivo pessoal.   
351 Esse roteiro consta em meus arquivos pessoais. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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Figura 6 – Roteiro do primeiro encontro do grupo Bíblia e Gênero 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O programa de estudo definido consistiu na seguinte proposta: fazer releitura das 

narrativas bíblicas a partir das mulheres, começando pelo livro de Gênesis, com o objetivo de 

desconstruir interpretações patriarcais, aprendidas na experiência religiosa das mulheres.352 Foi 

definida uma periodicidade quinzenal para os encontros. A metodologia para a releitura dos 

textos foi apresentada em passos:  

 Partir sempre da realidade;  

                                                           
352 Conforme foi recuperado a partir das minhas memórias pessoas e anotações registradas no caderno de uma das 

participantes do grupo. O caderno de anotações é de Nelma Gadelha.  

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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 Suspeitar do texto e de suas interpretações (Será que foi isso mesmo que o texto disse? 

Quem disse? O que queria dizer e por quê? Que traduziu o texto, quem interpretou?); 

 Desconstruir e contextualizar; 

 Reconstruir criativamente.353 

A dinâmica dos encontros do grupo para o estudo bíblico, era: Depois de um momento 

inicial, de acolhida e oração, era dado início o estudo do texto bíblico. O texto, com algumas 

perguntas que orientavam a leitura individual, eram entregues no encontro anterior. As 

perguntas podiam variar de acordo com o texto ou narrativa estudada. A ideia era provocar o 

olhar e aprender a exercitar a hermenêutica da suspeita. Em um grupo onde a maioria das 

participantes haviam sido ensinadas na hermenêutica da obediência e da autoridade do texto 

bíblico, suspeitar foi um aprendizado importante e, algumas vezes, difíceis para algumas 

mulheres.  

Os estudos bíblicos iniciaram em Gênesis 1-3, propondo uma releitura dos relatos da 

criação a partir das mulheres. O processo de estudo em grupo, seguia a seguinte dinâmica:  O 

texto era lido comunitariamente, lido no grupo, lido e relido em diferentes traduções e versões. 

Comparavam-se as diferenças. Abria-se espaços para as questões surgidas na leitura e estudo 

individual. Perguntava-se pelas visões e interpretações trazidas do texto, as experiências ou 

percepções vividas e sentidas e as interpretações dadas. Como afetou a vida das mulheres e a 

vida pessoal de cada uma? É possível desconstruir esse texto? No passo seguinte, cada mulher, 

colocava suas contribuições: Que sentimentos o texto provocou? O que descobriu de novo no 

texto? Que perguntas deixou? O que quero saber mais sobre este texto? Quando era necessário, 

eram trazidas informações extra bíblica, que ajudassem a situar o seu contexto histórico. A 

responsabilidade do aparato exegético era assumida por mim e por Vilma Lins, participante do 

grupo, que era estudante de Teologia e tinha experiência com Leitura Popular e Feminista da 

Bíblia através do CEBI. Ela ajudava a assessorar o grupo.  

Dessa maneira, o grupo foi construindo as releituras das narrativas bíblicas, 

desconstruindo leituras e interpretações patriarcais. A maneira de reagir à nova abordagem 

hermenêutica dos textos bíblicos em cada mulher, era diferente. Algumas tinham resistências, 

outras, mais facilidades, em razão de trazer outras experiências de reflexão sobre a cultura 

patriarcal. Algumas expressavam o medo que tinham de que a nova maneira de ler os textos 

bíblicos pudesse interferir na relação pessoal com a Bíblia enquanto texto sagrado. O próprio 

                                                           
353 Conforme anotações do caderno de anotações de Nelma Gadelha, membro do grupo. 
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grupo se ajudava mutuamente no processo, cuidando umas das outras e estimulando ao próximo 

passo.  

Os encontros do Grupo Bíblia e Gênero, seguiram de acordo com o programa de estudos 

bíblicos definido. Depois dos estudos sobre Gênesis 1-3, passou-se para as releituras das 

matriarcas na história da formação do povo de Deus e, na sequência, as mulheres na história do 

Êxodo. E assim sucessivamente. A seguir, o quadro dos estudos realizados pelo Grupo Bíblia e 

Gênero no período de 2006 a 2008.354 

 

            Quadro 1 – Temas dos Estudos bíblicos 

Ano Temas e Textos Estudados 

 

 

 

2006 

Eva e o pecado original – uma releitura de Gn. 1-3 

Matriarcas na formação do povo: Um estudo a partir das personagens: 

Sara e Hagar: Matriarcas do deserto (Gn. 24 a 28) 

Raquel e Lia: Parceria ou rivalidade Gn. 29 -- 35 

Tamar: Corpo e resistência (Gn. 38. 1-38)  

 

 

 

2007 

Mulheres da história da libertação – Êxodo – Uma releitura da história da 

libertação enfocando a questão de gênero e de raça. 

Sifrá e Puá: Parteiras e Parceiras na história de libertação: Êxodo. 1.13-20 

As mães subversivas de Moisés: Êxodo. 2.1-10 

Miriam: celebrando a libertação: Êxodo. 15.20- 21 

A mulher cuchita Num. 12.1 

 

 

 

2008 

Construindo novos olhares: Mulheres no livro de Juízes   

Como o texto as olha como nós olhamos? 

As aprovadas pelo texto: 

Acsa – Juízes 1. 12-15 – Jovem casada que tem nome, opinião e posição 

Débora – Juízes 4 – Juíza, profetiza em Israel – liderou o povo na vitória contra o 

povo inimigo 

Jael - Juízes 4 – Deu a vitória a Israel matando o inimigo dentro de sua casa 

A mulher de Manuá – Juízes 13 - mãe de Sansão 

Filha de Jefté – filha virgem de Jefté que foi dada em sacrifício de acordo com 

uma promessa do seu pai, feita depois de uma vitória em uma guerra  

As desaprovadas pelo texto:  
Dalila – Juízes 16 – Seduziu Sansão e colaborou com seu povo para derrotá-lo 

A concubina do levita – Juízes 19 – deixou o levita e voltou para casa do pai. Foi 

entregue para ser estuprada e morta 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A convivência do grupo, no decorrer dos dois anos de estudos, gerou sentimento de 

sororidade355 entre as mulheres, que passaram a se encontrar fora desses momentos, para 

                                                           
354 BARROS, 2010, p. 56. 
355 Sororidade, emerge do latim: Sóror que significa irmã. E a expressão para solidariedade, a amizade e a 

interdependência mútua das mulheres. Na teologia feminista sororidade não é entendida como mera variante 

verbal de fraternidade, mas como uma relação interdependente de mulheres que aprendem a reconhecer-se 

mutuamente como seres humanos plenos. Tem sido um conceito político do feminismo para enfrentar estratégia 

da cultura patriarcal do antagonismo entre mulheres. Ver: MOLTMANN-WENDEL, Elisabeth. Sororidade. 

In: GOSSMAN, Elisabete. Dicionário de Teologia feminista. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 453-461. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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celebrar na casa uma das outras, ir ao cinema, ir à praia, fazer momentos de partilha de mesa. 

Assim, o grupo foi se tornando um espaço seguro, onde todas as mulheres sentiam confiança 

de se expressar - em relação ao texto bíblico e a vida. A partir desse clima de sororidade e 

confiança que foi sendo desenvolvido, as mulheres foram se sentindo mais livres e encorajadas 

a perguntar, suspeitar, desconstruir. Além disso, foi sendo desenvolvida mais familiaridade com 

a nova metodologia de leitura e com a suspeita hermenêutica, o que resultou, não em 

distanciamento dos textos sagrados, mas em maior ou diferente aproximação. Vilma Lins, 

registrou o sentimento das mulheres do grupo ao ler e estudar a Bíblia, sob novas lentes 

hermenêuticas. 

Cada encontro nos fez sentir como se estivéssemos numa expedição arqueológica (..). 

Escavar um texto bíblico é como estar num sítio arqueológico, onde descobrimos 

histórias cheias de mistério e ao mesmo tempo fascinantes. Sinto que a melhor parte 

que escolhemos foi “investigar” a memória dessas mulheres, transgressoras, 

trapaceiras, amadas, amantes, enfim, mulheres. Para os arqueólogos escavar um sítio 

arqueológico se assemelha a comer um bolo delicioso que contém as sucessivas 

camadas de nossa história. Essa, talvez, seja a melhor forma de descrever o nosso 

trabalho. Este novo jeito de ler a Bíblia na perspectiva de gênero, tem nos 

proporcionado resgatar as histórias de mulheres que com muita coragem lutaram 

contra a exclusão, a discriminação e a dominação. (...) Ao estudarmos os textos 

levando em consideração a questão de gênero, temos conhecido um Deus que é pai e 

mãe, que seu agir independe de sexo, da raça e da condição social, destruindo aquilo 

que nos foi ensinada com intenções de “camuflar” os sistemas opressores existentes 

em tradições bíblicas e que sempre mostraram a mulher em espaços inferiores e de 

escravidão.356 

 

O trabalho de leitura bíblica desenvolvido pelo grupo, nos dois anos iniciais, teve 

enfoque na releitura da Bíblia, na perspectiva das mulheres. Reler as narrativas a partir das 

próprias perspectivas foi o primeiro passo e de grande importância no processo, tendo em vista 

que a tradição interpretativa patriarcal negou esse conhecimento. A hermenêutica bíblica 

patriarcal silenciou, invisibilizou e emoldurou as mulheres das histórias bíblicas a partir da 

narrativa patriarcal. Privilegiar textos e narrativas que falam explicitamente sobre as mulheres, 

geralmente, faz parte do processo inicial da leitura feminista da Bíblia. Essa foi, também, a 

porta de entrada na prática interpretativa da Bíblia do grupo Flor de Manacá. Esse primeiro 

passo iluminou e convidou todos os demais. Essa porta de entrada foi importante, também, para 

quebrar as barreiras e resistências encontradas nas mulheres do grupo em relação à leitura 

feminista. Começar por um diálogo corpo-a-corpo entre as mulheres do grupo e as mulheres da 

Bíblia, foi importante no processo metodológico e ajudou no processo de identificação, 

sensibilização e conscientização aos sistemas patriarcais presentes nos textos bíblicos. Por esse 

caminho, foram descobrindo mecanismos patriarcais de opressão presentes nas histórias 

                                                           
356 Revista Flor de Manacá, ano 1, n. 1, abr. 2008, p. 5. 
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bíblicas das mulheres, relacionando com as opressões vividas na realidade de hoje e com suas 

próprias experiências de opressão, fazendo leitura crítica da Bíblia e da realidade. 

Em resumo, a prática interpretativa do Grupo, nos primeiros anos, consistiu em:  

 Conhecer e se apropriar das ferramentas hermenêuticas da leitura bíblica, na perspectiva 

popular, feminista e de gênero;  

 Desaprender a hermenêutica da obediência e aprender a hermenêutica da suspeita;  

 Construir espaço seguro de sororidade; 

 Reler os textos bíblicos nas perspectivas das mulheres; 

 Desconstruir leituras e interpretações patriarcais aprendidas; 

 Praticar uma hermenêutica reconstrutiva de diálogo com o texto.  

Esses passos, resumem a prática do grupo Flor de Manacá, em sua gênese, a partir do 

grupo Bíblia e Gênero. 

 

3.1.2 Revista Flor de Manacá: do Grupo Bíblia e Gênero ao Flor de Manacá 

 

Os encontros e estudo bíblicos desenvolvidos pelo Grupo Bíblia e Gênero, durante dois 

anos, impulsionaram a produção de uma revista, cujo objetivo era reunir e compartilhar as 

releituras bíblicas construídas pelas mulheres. Flor de Manacá foi o nome e identidade criados 

para a revista, que passou a ser assumida pelo Grupo Bíblia e Gênero, a partir da sua publicação. 

A mudança do nome do Grupo Bíblia e Gênero para Grupo Flor Manacá aconteceu no processo 

da produção.  Essa transição foi registrada no editorial da primeira edição. 

O grupo de Bíblia e Gênero tiveram início no dia 05 de setembro do ano de 2006. O 

nosso objetivo era fazer uma releitura dos textos bíblicos por meio de uma 

hermenêutica de suspeita. De lá pra cá, o grupo tem se permitido encontrar o caminho 

para uma melhor compreensão do texto bíblico, caminho este que difere dos padrões 

tradicionais de hermenêutica bíblica até agora apresentados de forma a nos silenciar 

e assim nos impedir de confrontarmos com o que a tradição cristã nos ensinou, 

aceitando a ideia de que a escritura é inquestionável, portanto deverá ser aceita e 

obedecida. 357 

 

Foi a provocação de uma mulher feminista, Jarede Viana, filha de um pai comunista e 

uma mãe evangélica da IBP, figura pública em Alagoas, primeira mulher comunista eleita 

vereadora no Estado, ao visitar o grupo Bíblia e Gênero, que as desafiou a tirar as reflexões do 

âmbito particular do grupo através de uma publicação. A visita ao grupo foi parte de uma série 

                                                           
357 Revista Flor de Manacá, ano 1, n. 1, abr. 2008. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. 

Acesso em: 3 maio 2019.  
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de diálogos promovidos com mulheres no contexto alagoano.358 O grupo aceitou a provocação 

e, daí, surgiu o projeto da publicação pelo Grupo Bíblia e Gênero. Na primeira edição, foi feita 

uma homenagem a Jarede Viana, com a publicação da entrevista realizada pelo grupo. Na 

entrevista, falou sobre sua trajetória e desafios de ser uma mulher no espaço público e sobre 

sua dificuldade com as estruturas patriarcais da Bíblia e da religião Cristã. Ao ser perguntada 

sobre o que achava da proposta do grupo Bíblia e Gênero, destacou a importância do resgate da 

mulher na Bíblia, pois é um livro que orienta não só a cristandade, mas toda uma cultura. A 

seguir trecho de entrevista publicada: 

Manacá: E a religião? Igreja e fé? 

Jarede: Eu sempre fui muito rebelde. Revoltava-me em ouvir os ensinamentos da 

Igreja, principalmente em relação a mulher: Homem como chefe, a mulher sempre 

calada e submissa. A mulher culpada desde sua origem, Costela de Adão. Tudo isso 

sempre me revoltava muito. Revolta pelo desserviço que a Igreja prestou a essa 

questão. Sempre tive uma postura de resistência a esse modelo patriarcal de Igreja. 

Mas, confesso que a questão da fé ainda é algo em processo em minha vida. Não crê, 

foi sempre mais fácil. Crê, tem sido um caminho mais difícil, pois preciso resolver 

todos esses conflitos.  

Manacá- Como você vê este grupo de Bíblia e a questão de gênero e a proposta da 

revista? 

Jarede- Vejo a iniciativa como uma quebra de tabu dentro da instituição. Algo de 

grande importância e uma experiência inédita no Estado de Alagoas. O resgate da 

mulher na Bíblia me parece muito interessante e de fundamental importância uma vez 

que a Bíblia é um livro que orienta não só a cristandade, mas toda uma cultura. Este 

grupo, coloca vocês para além da instituição e da Igreja Batista do Pinheiro e leva ao 

diálogo com a sociedade.359 

 

O nome escolhido, Flor de Manacá, surgiu a partir da história de uma mulher, matriarca 

da comunidade IBP. Irmã Moça, como era conhecida Olímpia Gomes de Oliveira, se despediu 

da vida enquanto o grupo preparava os estudos que iriam compor a primeira edição sobre as 

matriarcas do povo bíblico. A revista, ainda sem nome, decidiu fazer um texto de memória e 

homenagem a esta matriarca. A paixão dela por flores de manacá despertou interesse do grupo, 

que pesquisou o significado para compor o texto de homenagem. Conhecer mais dessa planta 

chamada flor de manacá levou o grupo a batizar a revista de Flor de Manacá.  A primeira edição 

fez referência a esta origem: 

Flor de Manacá é o nome que juntas escolhemos para batizar esse projeto. Flor 

preferida de uma pequena/grande mulher, Irmã Moça, como era conhecida a nossa 

matriarca Olímpia, 83 anos de vida, de quem nos despedimos em dezembro de 2007. 

Ela, mulher nordestina que de forma aguerrida criou sozinha suas seis filhas e seis 

                                                           
358 Na primeira edição da Revista Flor de Manacá foi publicada a entrevista que foi feita com Jarede Viana, que 

impulsionou o projeto a revista. Ela veio a falecer antes da publicação, acometida com um câncer. Mas foi 

homenageada na primeira edição. A entrevista está disponível na versão digital da edição 1 da Revista. Ver: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 maio 2019. Atualmente existe o Instituto Jarede 

Viana em Maceió, que foi feito para honrar o legado dessa mulher feminista alagoana. Disponível em: 

<www.econodata.com.br/lista-empresas/ALAGOAS/MACEIO/I/11097064000179-INSTITUTO-

FEMINISTA-JAREDE-VIANA>. 
359 Trecho da entrevista com Jarede Viana, p. 19. 

http://www.econodata.com.br/lista-empresas/ALAGOAS/MACEIO/I/11097064000179-INSTITUTO-FEMINISTA-JAREDE-VIANA
http://www.econodata.com.br/lista-empresas/ALAGOAS/MACEIO/I/11097064000179-INSTITUTO-FEMINISTA-JAREDE-VIANA
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filhos. Abandonada pelo seu marido, lutou bravamente por sobrevivência digna para 

ela e os seus doze filhos. Foi assim que conseguiu resistir e vencer. Mulher de fé 

protestante, sólida, demonstrou um espírito livre, capaz de acompanhar mudanças e 

até se antecipar-se a algumas. Trabalhou ao lado de padres e freiras no posto de saúde. 

Desenvolveu amizades e parcerias com católicos, espíritas, num verdadeiro 

sentimento ecumênico de relações de vida e serviço em favor dos mais pobres. Mulher 

sem dúvida nenhuma admirável. Matriarca da gente! Ela se torna símbolo de luta e 

resistência. É em “memória dela” que fazemos essa merecida homenagem. A flor de 

manacá tem muito em comum com a irmã Moça, com as mulheres da Bíblia, com as 

mulheres nordestinas e com todas as mulheres.  Resistência, capacidade de sobreviver 

e reproduzir-se em condições difíceis, mantendo a beleza das cores. Tudo isso 

traduzido em uma bela floragem de cores branca, rosa e lilás.360 

 

 A logomarca Flor de Manacá, apresentada abaixo, também foi criada, inicialmente, para 

a revista e, depois, passou a ser símbolo do grupo e da leitura bíblica.   

 

Figura 7 - Logotipo do grupo Flor de Manacá 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 As descobertas em torno das características das flores e do pé de manacá foram 

inspirando a criação do símbolo. As características da Flor de Manacá passaram por um 

processo hermenêutico, que relacionava as características do manacá às mulheres e à 

hermenêutica de gênero, elementos da leitura bíblica proposta. Nome, cores e símbolo da flor 

de manacá, emergiram da leitura hermenêutica dos elementos simbólicos. Essa proposta fez 

parte da transição do grupo Bíblia e Gênero para Flor de Manacá. Todos os elementos 

simbólicos em torno da produção da revista, acabaram se tornando emblemas importantes da 

proposta de hermenêutica bíblica do grupo Flor de Manacá. Abaixo, texto da primeira edição 

da Flor de Manacá, que fez uma leitura hermenêutica simbólica e de gênero das características 

da flor.  

A Flor de Manacá apresenta uma capacidade de mudança ainda mais profunda do que 

outras flores. Isto está bem representado em suas flores de três cores, decorrentes do 

amadurecimento diferencial das partes masculina e feminina, sendo as brancas, 

recém-abertas, funcionalmente femininas (recebem pólen de fora). As rosadas na fase 

                                                           
360 Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 3 maio 2019. 
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de amadurecimento, e as roxas ou lilases são as flores velhas, masculinas, liberando 

pólen. Somos assim também, constantemente em processo de mutações. Cada fase 

vivida em sua intensidade produz experiências profundas que trarão cor e beleza ao 

conjunto da vida. A combinação das partes feminina e masculina traduz 

profeticamente o sonho de um modelo de relações entre homens e mulheres baseado 

mais na complementariedade e menos na oposição. Ser mulher é isto... ser homem é 

aquilo... muitas destas definições são construções mais culturais que biológicas. O 

modelo patriarcal de sexualidade hegemônica seja masculino ou feminino está em 

crise. É hora de construir novos modelos capazes de superar o dualismo e sexismo da 

cultura patriarcal.361 

 

A arte da capa e contracapa da primeira edição da Flor de Manacá, remete aos eixos 

hermenêuticos para a Mulher, a Bíblia e o Nordeste, que foram escolhidos para orientar as 

releituras bíblicas propostas.  

 

Figura 8 - Arte da capa da primeira edição da Revista362 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

                                                           
361 Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. Acesso em: 3 maio 2019. 
362 Capa da Revista Flor de Manacá, Volume I, 2008, elaborada pelo grupo Flor de Manacá. 
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Figura 9 - Arte da contracapa da primeira edição da Revista363 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A leitura, a partir da perspectiva popular e feminista, reconhece as diferentes realidades 

que influenciam na maneira de ler e interpretar a Bíblia. Todas as localizações e experiências, 

leem, interrogam e interpretam os textos. O trabalho de releitura bíblica, a partir das mulheres 

nordestinas, proposto pela revista Flor de Manacá não foi somente uma questão de valorização 

da experiência regional, mas, uma escolha hermenêutica. Ler a Bíblia a partir das experiências 

de mulheres, representou o esforço e a tentativa de produzir uma leitura a partir do contexto 

regional, recuperando suas histórias e experiências. Neste sentido, a partir do mesmo processo 

hermenêutico utilizado para fazer releituras das mulheres da Bíblia, foram feitas releituras da 

história daquelas que fazem parte do cotidiano da realidade nordestina, como as parteiras 

alagoanas, Dona Marina e Dona Ana, as lavadeiras de Piaçabuçu e Dona Cesina, mulheres 

nordestinas que tiveram suas histórias recontadas e reinterpretadas pelo grupo na Flor de 

Manacá.364 

                                                           
363 Contracapa da Revista Flor de Manacá, Volume I, 2008, elaborada pelo grupo Flor de Manacá. 
364 As histórias das mulheres nordestinas mencionadas estão nas duas edições da Revista Flor de Manacá 

denominada Heroínas Desconhecidas. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>.   

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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O processo da produção da Revista foi, portanto, responsável pela criação do nome e 

símbolo Flor de Manacá, que passaram a representar o grupo e o seu jeito de ler e interpretar a 

Bíblia. 

 

3.1.3 Leitura Popular e Feminista e o “jeito flor de manacá” de ler a Bíblia 

 

 Fazendo uma mistura entre Leitura Popular da Bíblia, com hermenêutica feminista e de 

gênero, o grupo Flor de Manacá, continuou construindo sua maneira de fazer leitura popular e 

feminista. Como foi visto, a produção da Revista Flor de Manacá contribuiu no processo de 

construção da nova identidade do grupo dando-lhe novo nome e símbolo, mas, não apenas isto: 

a produção da Revista também contribuiu para a construção da identidade “Flor de Manacá”, 

para a prática interpretativa. 

A publicação das duas edições da Revista Flor de Manacá aconteceu no ano de 2008 e 

desafiou o grupo a retomar, sistematizar e escrever, a partir dos estudos bíblicos realizados entre 

2006 e 2007. O processo de redação e organização dos textos permitiu novos aprendizados 

metodológicos e hermenêuticos de leitura bíblica desenvolvida pelo grupo.  

Os encontros quinzenais, a partir do desafio da produção da revista, passaram a ser 

dedicados à recuperação, sistematização e registro das releituras construídas nesses dois 

primeiros anos de estudo. As releituras foram o conteúdo principal da Revista Flor de Manacá. 

A primeira edição recuperou as releituras das matriarcas da história do povo bíblico e a segunda 

edição recuperou as releituras das mulheres na história do Êxodo. Portanto, as revistas são 

resultado do processo de recuperação e sistematização dos estudos bíblicos. A produção dos 

estudos permitiu que o grupo retomasse e refletisse as leituras bíblicas construídas, 

transformando em textos para a Revista.    

Foi um trabalho coletivo, que envolveu o grupo em um processo de rememorar, 

relembrar os textos e histórias estudadas, revisitar as anotações informais feitas por algumas 

mulheres; rever as histórias, destacar o que foi importante, o que foi desconstruído, as novas 

descobertas e releituras feitas da memória de cada matriarca e selecionar as narrativas a serem 

trabalhadas nos textos. A partir desse processo, cada mulher do grupo, voluntariamente, se 

dispôs a escrever a partir da memória coletiva. Dentre as quinzes mulheres que participavam, 

sete escreveram textos para primeira edição da revista. Depois disso, durante vários encontros, 

o grupo se reuniu para ler o que estava sendo produzido. Algumas ajudavam com as anotações 

que haviam registrado dos encontros em torno daquele texto bíblico ou personagem para 

recuperar as falas e reflexões do grupo e ajudar umas às outras a melhorar ou refazer. O encontro 



    131 

semanal em torno do desafio da produção escrita produziu um modo de fazer e pensar. Fomos 

aprendendo juntas à medida que íamos redigindo.  

Em alguns encontros não foi possível escrever ou sistematizar. A memória do que havia 

sido vivido e pensado provocava novas conversas, novos sentimentos e novas reflexões. Em 

muitos encontros, o trabalho de produção escrita foi parado apenas para falar sobre si, das 

experiências vividas, dos processos de autoconhecimento, de desconstrução, as crises, os 

conflitos, as dores e os medos. Era minha tarefa, ao final, reunir os textos e revisar sem, contudo, 

interferir no conteúdo. Durante o processo, descobriu-se que havia uma riqueza imensa nos 

textos produzidos. Percebeu-se a complexidade do processo de transformar oralidade em texto 

escrito. As conversas geradoras dos textos, a recuperação da memória do que foi dito sobre o 

texto bíblico era bastante amplo para colocar em palavras, em texto. Assumir as perguntas, 

dúvidas e dificuldades com alguns textos da Bíblia foi parte importante no processo de escrita. 

Refazer e ressignificar conceitos e linguagens e escrever possibilitou novos aprendizados. 

 A iniciativa da publicação da Revista, portanto, contribuiu para uma sistematização 

importante das releituras do grupo. Também contribuiu para que as mulheres pudessem 

descobrir que podiam fazer, produzindo leituras e interpretações bíblicas a partir desse suas 

experiências e contextos. Foi muito especial ver mulheres, donas de casa, que jamais haviam 

escrito um texto, se dedicando e construindo ideias, conteúdos, fazendo Teologia. Rompendo 

com as narrativas patriarcais, o grupo gestou e pariu as duas revistas: a primeira edição, com as 

releituras das matriarcas bíblicas Sara, Hagar, Rebeca, Raquel e Lia e Tamar e, a segunda 

edição, com as releituras das mulheres do Êxodo: Sifrá e Puá, Joquebede e a filha do Faraó, as 

mães subversivas de Moisés, a mulher cuchita e Miriam.  

A seguir apresento, os estudos bíblicos apresentados na Revista Flor de Manacá, que 

são o resultado do processo das releituras do grupo, a partir das novas lentes hermenêuticas da 

Leitura Popular e Feminista de Gênero. 

 

3.1.4 Relendo as matriarcas bíblicas: uma narrativa contra patriarcal 

 

A primeira edição da Revista, fez uma releitura das matriarcas na história de formação 

do povo bíblico. O primeiro estudo foi escrito por Vilma Lins, o qual deu título de “Hagar: A 

matriarca do deserto”. Na imagem abaixo, de uma mulher sertaneja com seu filho a caminho 

de um poço, no clima árido do sertão, foi a interpretação da história feita por Valéria Ramos, 
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artista plástica, que ilustrou toda a Revista a partir da chave hermenêutica: Mulher Bíblia e 

Nordeste.365 Abaixo, ilustração da matriarca Hagar, a partir desses eixos hermenêuticos. 

 

Figura 10 – Ilustração da matriarca Hagar de Valéria Ramos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A história da matriarca Hagar, cuja narrativa encontra-se em Gn 16; 21, 8-21, foi a porta 

de entrada para as histórias bíblicas das matriarcas. A escolha de construir a narrativa tirando o 

foco da matriarca Sara e colocando na matriarca Hagar, foi da autora do texto. Na contramão 

das narrativas patriarcais e androcêntricas, que colocam Abraão acima de Sara e Sara acima de 

Hagar, a releitura proposta no estudo colocou seu enfoque da narrativa, destacando as dinâmicas 

de poder e opressão vividos na casa patriarcal de Abraão e Sara.  

 
A narrativa gira em torno de 3 personagens: Abraão, o pai na fé, Sara, a bela que é 

estéril e Hagar, a serva egípcia. Nesse triângulo que não é amoroso, Sara a patroa se 

sobressai como vitoriosa que é estéril, avançada em idade, mas, mesmo assim é 

contemplada com uma gravidez que suscitará o cumprimento da promessa. Acontece, 

porém, que ao tirarmos o foco de Sara e colocarmos em Hagar, encontraremos uma 

mulher que ao contrário da patroa, é desprovida de proteção, que a partir do seu 

universo solitário tira forças e dá uma volta por cima mudando a sua história. (...) 

Hagar é expulsa da casa dos patrões sem nenhum direito. Diante da sua própria 

situação, humilhada e sozinha, carrega nas costas o peso das estruturas de poder em 

um mundo patriarcal. (...) Sua história é bem parecida com a história de outras 

mulheres que também são abandonadas e com filhos para criar e que precisam 

sobreviver no deserto de sua própria vida. Na postura de Abraão, podemos identificar 

                                                           
365  Ilustração da artística plástica Valéria Ramos que remete a matriarca Hagar e seu filho Ismael. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>.  Acesso em: 3 maio 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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milhares de homens que “sumiram” deixando seus filhos abandonando em condições 

difíceis de sobrevivência(...).366 

 

Figura 11 - Ilustração da matriarca Rebeca de Valéria Ramos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na sequência dos estudos bíblicos, foi feita a releitura da matriarca Rebeca, pela mesma 

autora. A partir da narrativa de Gênesis 24-28, Vilma descreveu Rebeca como “uma mulher de 

personalidade, forte, decidida e corajosa. Casou-se com Isaque, o herdeiro das promessas de 

Deus (...), aceitou sair da casa da sua de sua família para ir ao encontro de Isaque e ir para um 

lugar desconhecido.” A matriarca Rebeca foi apresentada a partir de suas características ou 

ações e não como é comum na leitura patriarcal, com foco no fato de ser mãe. O texto se 

desenvolveu num tom bem descritivo e narrativo. Do começo ao fim, o texto coloca a Rebeca 

num lugar de força e protagonismo. Além disso, é feita uma provocação do modelo masculino 

representado no esposo Isaque.  

 
A história de Isaque é marcada por acontecimentos que o deixam como um alheio aos 

acontecimentos de sua própria vida. Quando criança não pôde decidir se queria ser 

sacrificado, quando adulto precisou que alguém fosse atrás de sua noiva; na velhice 

não se impôs frente a atitude de sua mulher ao enganá-lo sobre a questão dos filhos. 

Com esse históricos meio sem graça, podemos constatar que sua vida foi marcada pela 

presença da bela menina-mulher Rebeca, aquela que une. (..) Aqui término a história 

de Rebeca, essa matriarca que soube se impor desde o início de sua vida., não 

permitindo que os outros decidissem por ela. Com esta mulher, fica a lição de que 

                                                           
366 Revista Flor de Manacá. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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muitas vezes precisamos tomar decisões que podem parecer desonestas e desumanas, 

para seguir a nossa intuição que nos levará a beneficiar toda uma família, pois seu 

caráter decidido e sua intuição aguçada a levaram a agir na hora certa.367 

 

Figura 12 - Ilustração das matriarcas Raquel e Lia de Valéria Ramos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A releitura das irmãs Raquel e Lia, retratadas na ilustração acima, foi feita por Genilva 

Barbosa. O título dado para o estudo foi “Raquel e Lia: Parceria ou rivalidade?”, a partir da 

narrativa bíblica de Genesis 29-35. Ela foca na questão da rivalidade e do antagonismo entre 

mulheres como um mecanismo utilizado pelo sistema patriarcal. Segundo a autora: 

 
Raquel e Lia, são conhecidas como as irmãs rivais, que viviam disputando o amor de 

um mesmo homem. Apresentadas dessa forma: a bela X a feia, a fértil X a estéril, a 

amada X a mal-amada e por aí vai... Essa mensagem é fruto de uma teologia que não 

avança, pregada por homens e reproduzidas até hoje, inclusive por mulheres, que não 

percebem que este é um mecanismo utilizado pelo sistema patriarcal que reproduz o 

antagonismo entre mulheres.368 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
367 Revista Flor de Manacá. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
368 Revista Flor de Manacá. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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Figura 13 - Ilustração matriarca Tamar de Valéria Ramos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

  Na sequência, a mesma autora fez o estudo sobre a matriarca Tamar. A ilustração 

refletiu o enfoque dado em sua releitura. A partir da narrativa bíblica de Gn 38.1-38, fez uma 

releitura com enfoque no corpo e na resistência. O estudo parte da realidade. A greve de fome 

de Dom Cápio como um ato de resistência contra o projeto de transposição do Rio São 

Francisco, a Lei Maria da Penha e a questão da violência contra o corpo da mulher, foram as 

referências da realidade vivida naquele momento. O testemunho histórico de outros corpos tais 

como Gandhi, Joana D’Arc, Irmã Dorothy Stang, também apareceram no texto. Na 

interpretação da autora, o corpo de Tamar e seu ato de resistência e ousadia fez com que a 

família do seu marido cumprisse os direitos garantidos pela Lei do Levirato. No texto aparece 

a questão da autonomia do corpo da mulher em relação aos sistemas opressores:  

 
Se existe algo que deve ser de domínio só nosso é o nosso corpo. Mas não é uma 

realidade (..) Com certeza há milhares como Tamar por todo mundo, mulheres que 

fazem do seu corpo, uma arma de luta e resistência, contra o sistema opressor, de 

desigualdade, de exclusão social, de abuso de todos os poderes. Sistemas incoerentes 

e desumanos.369 

 

                                                           
369 Revista Flor de Manacá. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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 O discurso patriarcal sobre o corpo das mulheres sempre foi de negação e condenação. 

O estudo sobre Tamar apresentou sementes de uma leitura feminista de desconstrução da visão 

patriarcal sobre o corpo das mulheres. 

 No diálogo da Bíblia e da vida, a primeira edição da Revista também recuperou a história 

e experiência de mulheres do cotidiano do Nordeste, como a experiência de Cesina, uma 

matriarca nordestina, cuja história foi recuperada e contada por sua filha, Elisabete Bezerra, que 

escreveu sobre sua mãe na sessão heroínas desconhecidas. A experiência das mulheres 

lavadeiras de Piaçabuçu, cidade na beira do Rio São Francisco que, enquanto lavam a roupa na 

beira do rio, cantam à vida e, ainda a experiência de Simone Sampaio que, ao perder seu filho 

em um assassinato, redescobriu a vontade de viver na experiência de acolhimento que encontrou 

na comunidade IBP. Essas foram histórias que se juntaram à história das matriarcas da Bíblia. 

A imagem abaixo conta a experiências das lavadeiras de Piaçabuçu e de Simone Sampaio, 

participante do Grupo Flor de Manacá.370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
370 Texto de Vilma Lins e Simone Sampaio. Lavadeiras de Piaçabuçu: compartilhando a vida. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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Figura 15 - Revista Flor de Manacá 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao reler os estudos construídos pelas mulheres do grupo Flor de Manacá, percebe-se 

uma contra narrativa patriarcal. Reler a história de formação do povo bíblico a partir das 

matriarcas e não dos patriarcas, foi o objetivo na construção dos estudos bíblicos da primeira 

edição da Revista: desconstruir as leituras patriarcais da história da formação do povo, que é 

sempre contada a partir dos pais Abraão-Isaque-Jacó; recuperar, reler, reconstruir a história das 

mães Hagar, Sara, Rebeca, Raquel, Lia e Tamar e desconstruir as leituras patriarcais dessas 

mulheres, que foram narradas a partir de uma moldura narrativa e interpretativa patriarcal.  

O referencial hermenêutico da Leitura Popular e Feminista da Bíblia esteve presente nas 

releituras bíblicas construídas pelo grupo. A partir das novas lentes hermenêuticas, as mulheres, 

intérpretes, colocaram-se em contato com a memória das matriarcas bíblicas, visibilizando suas 
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histórias, seus corpos e os corpos oprimidos e silenciados no texto. De acordo com Ivoni 

Reimer, resgatar essa memória histórica é tomar posse da herança, que foi legada pelos textos 

bíblicos, da qual não se pode abrir mão, pois ela nos dá poder e fortalece as lutas de libertação. 

No entanto, adverte ela: “Não basta apenas resgatar as histórias das mulheres. É importante 

também verificar o que a tradição eclesiástica fez com essas histórias.”371 

 Muitas vezes a história e a doutrina eclesiástica transformaram as histórias das mulheres 

na Bíblia em simples preâmbulo. Elas são colocadas em segundo plano ou à serviço e à sombra 

de histórias consideradas mais importantes pelos homens intérpretes. Foram consideradas como 

de menor valor diante das ditas “histórias de real valor”, como no caso das matriarcas, que são 

lidas como prelúdio das “reais e importantes histórias dos patriarcas”. Esse processo de 

interpretação patriarcal, busca colocar histórias e mulheres protagonistas em segundo plano, 

minimizando seu significado. Além disso, as relações e sistemas de opressão não são 

questionados nas interpretações patriarcais do texto bíblico. É na ruptura desse processo 

interpretativo patriarcal que, a partir da Leitura Popular e Feminista, foram construídas as 

releituras das matriarcas pelas mulheres do grupo Flor de Manacá. 

 

3.1.5 Relendo o Êxodo numa perspectiva étnica e de gênero  

 

 A capa e a contra capa da segunda edição da Revista Flor de Manacá (veja as figuras 15 

e 16) expressaram o objetivo dos estudos bíblicos dessa edição: Reler o Êxodo numa 

perspectiva étnica e de gênero.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371 RICHTER-REIMER, 2005, p. 32. 
372 Capa e contracapa da segunda edição da Revista Flor de Manacá. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 5 maio 2019.  
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Figura 15 – Capa da segunda edição da Revista Flor de Manacá 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 16 – Contracapa da segunda edição da revista Flor de Manacá 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A articulação entre gênero e raça como tema central na segunda edição da Revista surgiu 

nos primeiros encontros do grupo, ao recuperar a memória dos estudos bíblicos sobre as 

mulheres na história do Êxodo. A pergunta “O que sabemos e imaginamos das mulheres do 

Êxodo?” conduziu a construção coletiva do imaginário dessas mulheres: a cor, o contexto do 

lugar que viviam, os costumes, como celebravam a sua fé e sua resistência dentro de um 

contexto de escravidão-libertação. Esse exercício de imaginação provocou uma relação 

imediata com a memória do povo negro em Alagoas e a memória do Quilombo dos Palmares e 

da Serra da Barriga, a primeira aldeia de resistência negra, que fica localizada na cidade de 

União do Palmares, a 73 Km de Maceió. A maioria das mulheres conhecia muito pouco da 

história do Quilombo dos Palmares. Por isso, foi realizado um exercício de recuperação dessa 

memória que não estava distante, embora tivesse sido intencionalmente apagada pela narrativa 

oficial, por ser uma memória histórica subversiva. As mulheres do grupo, conheciam o nome 

do líder negro Zumbi dos Palmares, mas desconheciam o nome e a história de Dandara. Por 
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isso, foi feito um trabalho de recuperação de memória da história do Quilombo e da líder 

Dandara dos Palmares. Imagem abaixo da sessão Heroínas Desconhecidas que foi dedicada a 

Dandara, a rainha negra.373 

 

Figura 17 – Heroínas desconhecidas.  2ª edição da Revista Flor de Manacá 

  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Falar de processo de opressão-libertação olhando para a realidade, levou o grupo à 

reflexão sobre a realidade de negras e negros em Alagoas e, também, colocar em diálogo a 

história das mulheres que atuaram no processo de libertação do Êxodo, com as histórias de 

mulheres que atuaram nos processos históricos de libertação, como Dandara dos Palmares e 

Rosa Parks. Nessa roda de diálogo Vida e Bíblia proposta, também entrou a história de duas 

parteiras alagoanas, Dona Marina e Dona Ana. Conforme imagem da página da Revista 

dedicada as elas.374  

 

 

 

                                                           
373 Revista Flor de Manacá. 2. Edição. Heroínas desconhecidas. Disponível em:  

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 7 jun. 2019. 
374 Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 7 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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Figura 18 – Artigo da Revista dedicada as parteiras Marina e Ana 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A partir dessas reflexões e diálogo foi introduzida a releitura do Êxodo, articulando 

gênero e raça/etnia. A releitura das mulheres na história do Êxodo começou pelas parteiras 

hebreias Sifrá e Puá (Ex 1.13-20), parteiras e parceiras na história de libertação do povo. 

 
O texto mencionado faz referência a duas mulheres, Sifrá e Puá (cujos nomes em 

hebraico significam beleza e resplendor) parteiras hebreias durante o cativeiro dos 

hebreus no Egito. São também as primeiras mulheres na história do êxodo a agirem a 

favor da libertação; entre as hebreias, as parteiras eram chamadas “meyaledteh”.(...) 

Fazer memória dessas duas mulheres nos dá a oportunidade de contemplar a ação 

libertadora de um Deus que age através da mulher, que caminha junto do povo 

oprimido na luta pela libertação, de um Deus que leva o opressor ao encontro da 

mulher, e esse encontro transforma em coragem que vence a morte preservando avida. 

Digamos que esse encontro demonstra a força do povo de Javé contra o opressor.375 

 

 Na contramão da narrativa patriarcal do Êxodo, o texto escrito por Vilma Lins apresenta 

as mulheres como aquelas que primeiro atuaram na ação libertadora do seu povo. Além de dar 

significado à presença e participação das mulheres na história da libertação, a leitura bíblica 

desde uma perspectiva popular e feminista, interrompe a narrativa bíblica patriarcal que coloca 

Deus como aquele que escolheu atuar através dos homens. A leitura feminista recupera a 

                                                           
375  Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p.  9. Versão digital. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com>. Acesso em: 7 jun. 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/
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imagem de Deus capturada pela narrativa bíblica patriarcal. A ação libertadora do Deus do 

Êxodo começa pelas mãos de mulheres hebreias escravizadas. Na releitura feminista, não 

apenas as mulheres ganham um outro lugar, mas Deus também ganha outro lugar na sua ação 

libertadora. É um Deus que, através das mãos das parteiras, protege e luta pelas vidas mais 

vulnerabilizadas e ameaçadas. A partir de uma atuação libertadora mediante as mulheres, 

crianças, escravas e escravos, a hermenêutica bíblica popular e feminista também coloca como 

referencial uma ética, que afirma a vida como valor absoluto, assim como a igualdade entre 

mulheres de todas as raças e etnias. 

Baseada em Ex 2.1-10, Vilma Lins, em seu texto, apresentou uma releitura da história 

do nascimento de Moisés, colocando o protagonismo nas mulheres, as mães subversivas de 

Moisés: mãe biológica Jocabed e a mãe adotiva, a filha do Faraó, segundo o artigo: 

“Subversivas e corajosas elas driblam a ordem do Faraó e dão continuidade ao processo de 

libertação do povo que vive escravizado no Egito”.376 O texto coloca as duas agindo em 

parceria, apesar das diferentes classes e etnias. “Fato interessante é que ambas são de etnia e 

classes diferentes e juntas desafiam o poder do Faraó”. No texto, é destacado que as mulheres 

na narrativa “quase não falam, porém agem. Suas ações são silenciosas, corajosas, subvertendo 

a ordem do Faraó, enfrentando o sistema.”377 O texto ainda faz uma denúncia de que a memória 

dessas mulheres ficou à margem diante da liderança de Moisés. Neste sentido, as leituras 

bíblicas feministas cumprem o importante papel de revelar o que foi encoberto, tanto na 

formação do texto como em suas interpretações de linha patriarcal.  

Com o título “Por causa da mulher cuchita”, baseada na mulher cuchita de Números 

12.1, o texto de Rubia Carly, assumiu o compromisso de fazer uma releitura de resgate das 

raízes afro-asiáticas da Bíblia. Por isso, começa situando a mulher cuchita no quadro geográfico 

e étnico, destacando suas raízes africanas e negras. 

 

A mulher cuchita como se lê no livro bíblico de Números é apresentada como natural 

da região de Cuch (nome antigo da região sul do Egito; atual Sudão, Eritréia e Etiópia) 

Normalmente Cuch é traduzido por Etiópia, onde se encontra um povo de pele negra. 

De acordo com Gênesis 2.13, o rio Gion do jardim do Éden rodeia a terra que se 

estende até a região atualmente conhecida como África. Existem ainda outras citações 

bíblicas sobre Cuch: Em Gênesis 10.6-9 o povo cuchita é descendente de Cam, filho 

de Noé; e no livro de Isaias 45.14, sendo considerado nesse livro como uma nação 

militar e comercialmente poderosa. Originária desse povo forte e poderoso, a mulher 

cuchita é citada na Bíblia apenas uma vez e como esposa de um grande líder israelita, 

que pela segunda vez casa-se com uma estrangeira. Segundo uma lenda judaica, antes 

de Moisés fugir para o deserto de Midiã, participou de uma campanha egípcia contra 

Etiópia. A filha do rei etíope teria se apaixonado por ele, o que resultou no casamento 

de ambos. Trata-se de uma lenda entre histórias românticas. Alguns acreditam ser o 

                                                           
376  Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 10 - versão digital.   
377 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 11- versão digital.   



144 

 

casamento de Moisés com a cuchita uma variante da tradição do casamento de Moisés 

com a Midianita Zípora.378 

 

  Depois de apresentar o enredo da situação da mulher cuchita, faz uso da hermenêutica 

da suspeita para fazer algumas interrogações.  

 

Em Números 12.1 Mirian e Arão aparecem criticando Moisés porque ele ter se casado 

com uma mulher, mulher às discussões familiares e à busca pelas causas dos 

problemas do povo, encontra-se uma mulher apresentada como culpada, como 

responsável pelas desgraças do povo etíope. Encontramos no texto murmurações dos 

irmãos contra o líder israelita Moisés. Eles apresentaram a ele a causa de tantos 

problemas ocorridos com o povo, como fome e doenças. A mulher etíope foi acusada 

de ser o fator responsável pelas adversidades. O que essa mulher pode ter feito ou 

representado para essas pessoas ao ponto de a acusarem de ser a causa de tantos 

problemas? Qual a ligação entre a fome, às doenças do povo e aquela mulher?379  

 

Ao fim, conclui: “O fato de ser estrangeira não era suficiente para justificar a acusação, 

pois a primeira esposa de Moisés também era de outro povo.”380 Outras questões a partir da 

hermenêutica da suspeita são levantadas: 

 

Ao ler o texto com olhos críticos buscamos algo a mais que justificasse a situação. A 

mulher cuchita aponta para o fato de que junto com o povo israelita, se encontravam 

outros povos e culturas que estavam de misturando e que nem sempre essa mistura 

era bem aceita. Outra questão é que a caminhada do povo nem sempre foi harmoniosa, 

pois cada grupo trazia seus preconceitos e dificuldades de aceitação às diferenças. 

Juntos participaram da busca pela terra prometida, unidos por um só Deus, 

construindo uma só história, mas nem por isso, deixaram de ter dificuldade de 

aceitação e convivência. Talvez a mulher cuchita também tenha se tornado apenas 

uma desculpa para as disputas de poder que era travada no meio da liderança do 

povo.381 

 

O texto termina apontando para a realidade racista, na qual as mulheres negras 

continuam vivendo: “O fato é que a mulher etíope é mais uma personagem na narrativa bíblica, 

que sofre pelo fato de ser mulher e ser negra. E não podemos negar que em nossa sociedade as 

mulheres e as pessoas negras continuam sendo vítimas de preconceito e discriminação”.382  

O último texto, sobre a profetisa Miriam, foi escrito em parceria por Simone Sampaio e 

Vilma Lins. A partir da leitura de Êxodo 15:20-21, as autoras propõem a suspeita da tradição 

interpretativa, que diminui o papel e a participação dela no movimento de libertação do povo. 

 

Durante todo esse tempo a tradição bíblica ao falar do êxodo traz como personagem 

principal a figura de Moisés, o grande libertador do povo hebreu, o grande legislador 

do antigo testamento.  Ao olharmos atentamente para a narração dos fatos nos 

deparamos com a figura de Mirian, a qual é citada como profetisa, mulher envolvida 

no projeto de libertação, ao lado de Moisés e Arão. Mirian envolve as mulheres no 

                                                           
378 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 9; 2019, p. 13. 
379 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 13. 
380 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 13. 
381 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 13. 
382 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 13. 
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canto de celebração e gratidão a Javé. O fato dos textos sempre mencionarem Moisés 

e Arão como seus irmãos, dá a entender que essa é uma forma encontrada pelo escritor 

sagrado de não permitir que a liderança de Mirian venha se sobressair a dos homens. 

No capítulo 12 de Números, presenciamos uma situação que dá margem a essa 

suspeita, Mirian é “punida” com a lepra “mandada” por Deus, por ter confrontado a 

autoridade de Moisés e somente através dele a mesma é curada. O detalhe é que 

mesmo com toda a tentativa de diminuir a presença importante de Mirian no projeto 

de libertação, um olhar atento denuncia o seu destaque e liderança junto às mulheres 

de seu povo; Mirian louvou ao Senhor com alegria e essa alegria contagiou outras 

mulheres que a seguiam cantando e dançando, celebrando a festa da libertação.383 

 

A reconstrução histórica da participação das mulheres negras ou de origem afro-asiática 

na Bíblia deve reconhecer que as referências das raízes africanas e negras foram filtradas pela 

interpretação e escrita, tanto androcêntrica como etnocêntrica. O androcentrismo e racismo 

sistêmico da cultura ocidental, na maioria dos casos, pouco é questionado. O fato de que os 

homens "brancos" tenham sido sujeitos e agentes históricos da Igreja estão baseados numa 

leitura bíblica racista e etnocêntrica. Nos últimos anos, os estudos da Bíblia a partir de uma 

interpretação bíblica negra feminista, começaram a ter espaço nas igrejas.  Esses estudos têm 

como objetivo articular as questões religiosas com questões étnico-raciais, demonstrando a 

presença negra nas religiões bíblicas. Os estudos bíblicos na perspectiva feminista e negra 

descontroem os temas e abordagens de linha dominante masculina-branca. Eles apresentam a 

participação ativa de mulheres e grupos marginalizados nas religiões bíblicas. Segundo a 

biblista colombiana Maricel Mena Lopes, “a hermenêutica bíblica negra feminista surge da 

necessidade de ler os textos bíblicos das experiências de vida comunitária e religiosa de 

mulheres cristãs negras, pertencentes a religiões de origem africana na América Latina e no 

Caribe.”384 

Conclui-se, a partir da análise dos conteúdos bíblicos das duas Revistas, que a Leitura 

Popular e Feminista impulsionou novas leituras interpretativas em oposição às leituras 

patriarcais. As leituras e discursos em torno das matriarcas e das mulheres do Êxodo, embora 

tenham ficado no primeiro passo da proposta de abordagem feminista da Bíblia, que é resgatar 

as histórias de mulheres, apresentam importantes mudanças em relação aos discursos da 

tradição Batista patriarcal. Destaco alguns dos aspectos:  

Quanto à abordagem das “qualidades femininas” destacadas nas mulheres das narrativas 

bíblicas, historicamente, as leituras patriarcais destacam e exaltam as qualidades consideradas 

qualidades naturais das mulheres como ternura, afeto, cuidado. Essa visão essencialista do 

                                                           
383 Revista Flor de Manacá, n. 2, 2008, p. 15. 
384  LÓPEZ, Maricel Omena. Hermenéutica negra feminista de invisible a intérprete y artífice de su propria história. 

In: Lecturas bíblicas latino-americanas e caribenhas. Revista de interpretación bíblica latinoamericana, n. 50. 

Quito-Ecuador: CLAI. 2009, p. 125-130. 



146 

 

feminino ajudou a legitimar processos de opressão, dominação e exclusão, porque trabalha com 

o pressuposto da naturalização das funções e papéis femininos e masculinos, social e 

culturalmente construídos. Os textos apresentados nas Revistas priorizaram, em sua maioria, as 

qualidades não relacionadas a tais perspectivas essencialistas. As mulheres foram destacadas 

em suas habilidades e capacidades específicas, enquanto mulheres enfrentando o sistema, 

poderes e relações de desigualdade, opressão e injustiça.   

Outro aspecto encontrado na releitura das histórias, apesar de exaltar as mulheres e seus 

feitos, não deixa ausente uma crítica contra as estruturas de dominação e opressão, ou seja, as 

histórias de lutas, fracassos ou vitórias não são lidas como dilemas ou ações individuais, 

isolados da questão sistêmica, que atravessa as histórias das mulheres da Bíblia. Considerando 

o contexto do grupo de mulheres de uma comunidade Batista, antes orientada por uma 

hermenêutica patriarcal de autoridade e obediência às Escrituras, tornam-se importantes os 

novos discursos e olhares que são lançados para os textos, principalmente, a capacidade de 

reler, suspeitar e desconstruir, discordando das leituras recebidas das doutrinas eclesiásticas.  

Mais um aspecto é como os pressupostos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia 

aparecem articulados nos textos e na proposta das Revistas. Destaco três elementos: as mulheres 

como sujeitas interpretativas em todo processo de construção das leituras do texto bíblico; a 

voz, a leituras e as experiências das mulheres que estiveram no centro da dinâmica interpretativa 

e o trabalho coletivo, construindo, juntas, as diferentes etapas do processo. 

A trajetória do Grupo Flor de Manacá se consolidou e se fortaleceu a partir da 

publicação da Revista Flor de Manacá, projetando a proposta para além do grupo. A partir de 

2009, o Ministério de Mulheres da IBP passou a ser coordenado pelo Grupo Flor de Manacá, 

substituindo a antiga estrutura da UFMBB. O Flor de Manacá, além de dar continuidade aos 

encontros de estudos bíblicos, agregou, à sua atuação, a organização e articulação das mulheres 

da comunidade IBP. Assim, a prática interpretativa da Bíblia, antes restrita ao grupo composto 

por quinze mulheres, se estendeu para todas as mulheres da Igreja. É sobre isso que trato a 

seguir. 
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3.2 Acampamento de mulheres IBP e a prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá   

 

Figura 19 – Mulheres Flor de Manacá 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

Como foi mencionado, a partir de 2009 o Grupo Flor de Manacá, passou a coordenar o 

trabalho desenvolvido com as mulheres da comunidade IBP. A proposta de trabalho, antes 

orientada pelo modelo e conteúdos fornecidos pela União Feminina Missionária, passou a ser 

reconfigurado a partir da proposta do Grupo Flor de Manacá. A partir de outra identidade, 

linguagem, programas e, sobretudo, outro modo de ler e interpretar a Bíblia, articulada com a 

Leitura Popular e Feminista, o grupo reconfigurou a organização de mulheres da IBP. Os 

estudos bíblicos, encontros de oração, atividades e programas direcionados para as mulheres da 

comunidade, passaram a ser coordenados pelo Grupo Flor de Manacá. A linguagem, símbolo e 

o jeito “flor de manacá” foram sendo incorporados pelas mulheres da comunidade. O nome e 

símbolo, antes restrito ao grupo, passou a ser a marca das mulheres IBP. As atividades, 

promovidas pelo grupo, visam fortalecer a comunhão entre as mulheres da comunidade, 

oferecer cuidado pastoral e formação bíblico-teológica. Cultos temáticos, encontros 

celebrativos, atos públicos, seminários e palestras direcionadas às mulheres, foram algumas das 

atividades que passaram a ser coordenadas pelo grupo. As novas atividades e espaços tornaram-

se importantes para propor novas leituras, articuladas com uma hermenêutica bíblica popular, 

feminista e de gênero. Entretanto, foi o espaço dos acampamentos de mulheres, que favoreceu 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2015/
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a construção de um processo mais sistemático de formação bíblica, articulado à Leitura Popular 

e Feminista da Bíblia, que será apresentado a seguir.  

 

3.2.1 Memória do acampamento de mulheres IBP 

 

A memória dos acampamentos não está em registros formais. Foi preservada nas fotos 

e anotações pessoais, minhas e das mulheres que participam, através de cadernos de anotações, 

registros de reuniões de preparação dos acampamentos, material de divulgação, programação e 

outros. Mais recentemente, com a organização do Blog do grupo Flor de Manacá, alguns 

registros começaram a ser organizados neste espaço, mas, ainda, sem um tratamento regular e 

sistemático. Por isso, grande parte das informações que seguem estão fundamentadas em 

registros pessoais. 

Em 1994, um ano após o início do meu trabalho como educadora cristã na IBP, foi 

promovido o primeiro acampamento geral da Igreja, reunindo todos os grupos e faixas etárias 

da comunidade que formam o corpo eclesial. A Igreja Batista do Pinheiro tem uma cultura de 

acampamentos, que são momentos de convivência e fortalecimento da comunhão e da 

identidade teológica comunitária. O acampamento é um retiro de final de semana, para o qual 

é escolhido um tema, convidando uma pessoa para facilitar e assessorar. No ano de 2002, as 

mulheres tomaram a iniciativa de organizar um acampamento só para as mulheres da 

comunidade IBP, que passou a ser realizado anualmente. Depois da iniciativa das mulheres, 

muitos outros grupos da IBP seguiram a mesma tendência: crianças, adolescentes, juventude, 

homens. As mulheres foram pioneiras buscando um espaço onde pudessem fortalecer a 

comunhão e estudar a Bíblia. 

 O Acampamento das Mulheres e todos outros que ocorrem durante o ano na IBP entram 

no calendário de atividades anuais da Igreja. Para isso, as datas são definidas no processo de 

planejamento anual, apresentado e aprovado pela Assembleia Geral da Igreja no final de cada 

ano para o ano seguinte. O Acampamento de Mulheres é o primeiro da agenda eclesial da IBP 

e acontecem, geralmente, nos meses de abril ou maio e reúne entre 45 a 60 mulheres. Apesar 

de não haver muitos dos registros dos primeiros acampamentos, o texto publicado na pastoral 

do Boletim Dominical da IBP, em maio de 2011, que celebrava 10 anos de acampamentos, 

confirma a informação sobre o início em 2002.  

 

Na próxima semana as mulheres IBP estarão reunidas em seu décimo acampamento. 

Neste encontro vamos tratar do tema: 10 anos desconstruindo mitos e reconstruindo 

metas. Estamos reeditando o tema que foi um marco em nossos acampamentos, 

desencadeando todo um perfil de reflexões que lá fazemos em torno de nós mulheres. 
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A imagem da mulher, assim como da mãe foi, e é muito “mitificado” na nossa 

sociedade e cultura, tanto positivamente quanto negativamente. Tomar consciência 

desses mitos e reconstruí-los, tem nos ajudado, como mulheres a dizermos a nós 

mesmas quem somos e o que queremos e ou desejamos ser. Somos pessoas em 

construção. Somos mães, mas, sobretudo mulheres. O acampamento de mulheres é 

um momento muito especial onde podemos celebrar juntas o fato de sermos 

simplesmente mulheres. Venham celebrar conosco!385  

 

 Os acampamentos são importantes espaços de comunhão e cuidado comunitário das 

mulheres e um importante espaço de formação bíblica, tendo em vista que acontece em torno 

de um tema bíblico, que é aprofundado. A partir de 2009, com a coordenação do Grupo, os 

acampamentos passaram a ser um espaço de vivência da prática interpretativa do Flor de 

Manacá.    

 

Figura 20 – Espaço de vivências 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

As fotos acima são de reuniões do grupo Flor de Manacá, onde são planejados os 

eventos, como data, local, tema, textos bíblicos, programação e metodologia. Todo o processo 

é preparado pelo grupo. O trabalho também envolve motivar as mulheres da comunidade para 

se inscrever e organizar eventos de arrecadação de recursos para ajudar mulheres que não 

podem assumir os custos da inscrição. Todo esse trabalho é realizado pelo Grupo Flor de 

Manacá. O processo de preparação do Acampamento de Mulheres envolve dificuldades 

específicas que outros acampamentos da Igreja não enfrentam. Muitas enfrentam o dilema de 

não ter autonomia financeira e, outras, o dilema de não ter se libertado e se emancipado dos 

costumes da cultura patriarcal e machista, que limita as mulheres casadas de saírem sozinhas 

ou dormir fora de casa. As mulheres mais jovens, de uma nova geração, transformaram esses 

padrões culturais, mas ainda representa uma barreira para a maioria das mulheres da 

                                                           
385 Mães, mas, sobretudo mulheres. Pra. Odja Barros. Boletim IBP, 8 de maio de 2011. Boletim Dominical. 

Arquivo IBP. 
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comunidade IBP. A idade das mulheres que participam do Acampamento é de 40-50-60 anos, 

as quais foram ensinadas numa cultura de subordinação. Muitas delas passam por um difícil 

processo de desconstrução, para se permitir à experiência de participar do movimento. É uma 

conquista e um privilégio, principalmente para mulheres de baixo poder econômico e, além 

disso, muitos maridos, fazem chantagem emocional ou não as apoiam financeiramente. As 

mulheres ainda se sentem culpadas por deixarem a casa para fazer um investimento pessoal em 

si mesmas. Essas são algumas das dificuldades que geralmente enfrentam para participar. 

 Lembro de muitas mulheres que desistiam de ir para o Acampamento por não lidar bem 

com as pressões, culpa e cobranças familiares. Lembro também, de muitas que foram pela 

primeira vez e não conseguiram viver plenamente a experiência, por estarem se sentindo 

culpadas em estar ali. Já outras, descobrem o valor daquele momento. Ouvi muitos depoimentos 

que diziam: “como vivi tanto tempo sem essa experiência?”; “não lembro quando foi que eu 

tive um tempo só pra mim”; “não lembrava como era fazer somente o meu prato, sem me 

preocupar com o prato das crianças”; “ah, como é bom acordar e não ter a mesma rotina e os 

mesmos afazeres domésticos!”; “desde que casei e tive filhos nunca mais soube o que era 

isso...”; “estou me sentindo como quando era criança e não tinha responsabilidades”; “o 

Acampamento devia ser pelo menos de uma semana”; “queria que não acabasse...” Essas falas 

revelam a importância proporcionada pelo Acampamento para muitas mulheres, possibilitando 

uma experiência de saída da rotina doméstica e familiar, lembrar de si mesma e ter uma 

experiência comunitária com as outras. Muitas têm uma experiência de liberdade pouco 

experimentada no dia-dia. Sentem-se livres para brincar, sorrir, dançar, longe dos olhares que 

exigem um comportamento determinado pelos papéis atribuídos de esposa, mãe e cuidadora da 

família e da casa. 

O limite para começar a participar do acampamento de mulheres é de 18 anos de idade. 

Algumas mulheres jovens começam a participar já ao completar dezoito anos. O diálogo 

intergeracional tem sido uma experiência muito construtiva, proporcionada nestes 

acampamentos. Foi consenso entre as mulheres, desde o primeiro Acampamento, que não se 

levaria crianças. Essa foi uma questão retomada e discutida algumas vezes no grupo. Sempre 

que alguma ou algumas das mulheres questionam essa prática, por não conhecer o processo que 

levou a ser assim ou por discordar, o assunto é levado para discussão e, ao final, sempre é a 

partir do voto da maioria que se decide manter ou não. A questão de restrição de crianças nos 

Acampamentos está relacionada com a construção da autonomia do espaço das mulheres. A 

própria experiência vivida aconteceu mostrando o valor e a importância dessa prática. A poesia 
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escrita por Thamara Arruda, uma das mulheres da IBP, expressou o clima de preparação dos 

acampamentos, vividos pelas mulheres da comunidade IBP: 

Começam os preparativos! Flores lilás e roxas começam a eliminar seus néctares 

pensando na grande festa. 15 anos! Vamos debutar e degustar a doçura desse 

momento. Vamos dançar a valsa dos nossos sonhos. Sentir a liberdade que o nosso 

corpo feminino nos concede. Brincar como crianças, chorar sem olhares críticos. 

Silenciar e aquietar nossas almas ouvindo tantas vozes que vem de dentro do nosso 

EU, palavras que o nosso cotidiano não nos deixa ouvir. São muitos barulhos! Vamos 

comer e partilhar a vontade na mesa, sem a preocupação de lavar a louça depois... 

Chegou! É hora da nossa festa! Vamos nos arrumar! Alegrai-vos! Vamos dançar! E 

em meio a tantas mulheres, ele vai estar lá, nosso convidado de honra, Jesus de 

Nazaré, esperando para dançar valsa com cada uma de nós. Ele não irá se cansar! 

dançará com cada uma olhando em nossos olhos, tirando nossa dor, nos deixando com 

mais leveza, aquietando nossa alma, alma...Vamos debutar!386 

 

Figura 21 – Cartaz de divulgação 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A imagem acima é do cartaz de divulgação do Acampamento 2017. No processo de 

planejamento de cada acampamento, uma parte importante é a definição do tema, os textos 

bíblicos que serão abordadas e qual a metodologia. Essa é outra parte que passou a ser 

construída a partir da proposta hermenêutica do Grupo Flor de Manacá. Incialmente, eu, por ser 

pastora e estudante da Bíblia, assumia, individualmente a assessoria, organizando os momentos 

de estudo e reflexões. Porém, com o passar do tempo, o grupo foi aprendendo a compartilhar 

essa tarefa. Nós, mulheres da coordenação, começamos a nos reunir e a trabalhar para construir 

o tema e as reflexões bíblicas, como um trabalho coletivo e compartilhado. O processo de escuta 

                                                           
386 Poesia de Thamara Arruda, convidando ao XV Acampamento das Mulheres. Boletim Dominical IBP, 6 de 

Marco, 2016. Disponível em: <http://batistadopinheiro.blogspot.com/2016/03/>. Acesso em: 31 maio 2019. 

http://batistadopinheiro.blogspot.com/2016/03/
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das mulheres da comunidade, a avaliação do ano anterior, as questões da realidade da 

comunidade IBP e da realidade em geral, são elementos que ajudam na escolha do tema. A 

partir dessa leitura da realidade é que são selecionados os textos ou passagens bíblicas que 

ajudarão a aprofundar essas questões. Outras vezes o processo é inverso. A passagem ou recorte 

da Bíblia são escolhidos primeiro e auxiliam na definição do tema. Algumas vezes, o tema se 

articula com o tema anual da IBP e com os estudos da Escola Bíblica IBP.  

 No ano de 2013, quando a IBP estava estudando os textos joaninos na escola bíblica, o 

tema do Acampamento de Mulheres foi “Reunindo as discípulas amadas”, enfocando as 

mulheres discípulas da comunidade joanina. Em 2015, quando realizamos o estudo dos textos 

paulinos, o Acampamento de Mulheres trabalhou com o tema “Nem submissas, nem Caladas: 

Paulo e as questões de gênero”. Quando a igreja estudou o livro de Apocalipse, em 2014, as 

mulheres trabalharam com o tema “A Luta da Mulher e o Dragão”, baseado na visão de 

Apocalipse 12.  Os Boletins Dominicais da IBP demonstram essa relação entre os temas 

bíblicos do ano da IBP e temas bíblicos dos Acampamentos de 2013 e 2015.387 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
387 Essa relação temática pode foi constatada, fazendo, uma revisão dos temas estudados na Escola Bíblica IBP. O 

levantamento foi feito através dos boletins dominicais da IBP.   
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Figura 22 – Capa de Boletim Dominical da IBP388 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

                                                           
388 Capas do Boletim Dominical da IBP do dia 21 de abril de 2013 e do dia 12 de abril de 2015, respectivamente. 

Ambos tratam dos temas bíblicos propostos para o acampamento de mulheres IBP. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.blogspot.com/2013/> e <<http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. />. Acesso 

em: 2 jul. 2019. 

 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/2013/
https://batistadopinheiro.blogspot.com/2015/04/
https://batistadopinheiro.blogspot.com/2015/04/
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Figura 23 – Capa de Boletim Dominical da IBP389 

 

Fonte: Arquivo IBP 

 

A partir das informações reunidas através dos Boletins Dominicais da IBP e anotações 

pessoais e do grupo foi possível construir a tabela abaixo, que apresenta os temas bíblicos que 

                                                           
389 Capas do Boletim Dominical da IBP do dia 21 de abril de 2013 e do dia 12 de abril de 2015, respectivamente. 

Ambos tratam dos temas bíblicos propostos para o acampamento de mulheres IBP. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.blogspot.com/2013/> e <<http://grupoflordemanaca.blogspot.com/>. />. Acesso 

em: 2 jul. 2019. 

 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/2013/
https://batistadopinheiro.blogspot.com/2015/04/
https://batistadopinheiro.blogspot.com/2015/04/
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foram trabalhados nos Acampamentos de Mulheres, no decorrer de 2002-2017. Não foi possível 

recuperar os temas dos anos iniciais, mas, a partir de 2009, quando o grupo assumiu a 

Coordenação, foi possível recuperar todos os temas.  Nesse quadro é possível perceber que a 

proposta temática vai ficando mais articulada com a Leitura Popular e Feminista.  

 

                 Quadro 2 – Propostas temáticas                                                                                                

ANO TEMAS 

2002  

2003  

2004 Desconstruindo Mitos e Construindo Metas 

2005 A Memória das Mulheres na Bíblia 

2006 Novelas Bíblicas de Mulheres 

2007  

2008 A casa de Betânia: Adoração, poder e serviço 

2009 Construindo novos olhares sobre as mulheres na Bíblia 

2010 Mulheres: Curas e ressureições – a mulheres no movimento de Jesus 

2011 Desconstruindo Mitos e construindo Metas – 10 anos de Acampamento 

2012 Mulheres: Transformadas pela Palavra 

2013 Reunindo as Discípulas amadas: As mulheres no seguimento de Jesus 

2014 A Mulher e o Dragão 

2015 Nem submissas, nem caladas! Paulo e as questões de gênero 

2016 Não se nasce mulher, torna-se Mulher! Relendo a 

2017 Bem-me-quer Mal-me-quer: As Mulheres e a Bíblia390 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Depois de definido o tema e ênfase bíblica, segue-se com todo processo de planejamento 

dos conteúdos e metodologia, desde a preparação do ambiente, mística de abertura, canções 

relacionadas, símbolos e ritos que ajudarão na vivência do tema até a escolha das ênfases e 

enfoques e dos textos bíblicos. Tudo é articulado com a proposta de hermenêutica do grupo 

Flor de Manacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
390 A tabela foi construída a partir do levantamento de dados feitos nos Boletins da IBP, Blog Flor de Manacá, 

cadernos de anotações pessoais e de mulheres do grupo Flor de Manacá. 
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Figura 24 - Programa do Acampamento de Mulheres IBP 2011 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Conforme é possível perceber na programação acima, os estudos e reflexões bíblicas 

ocupam lugar central na programação. A programação se desenvolve na seguinte dinâmica: o 

encontro inicia-se sempre na sexta-feira à noite com o jantar; após, segue a celebração de 

abertura com acolhida, cânticos e uma vivência sobre o texto bíblico e tema do Acampamento. 

No sábado, depois do café da manhã, há um momento celebrativo com canções, momentos de 

oração, comunhão e acolhimento. Na sequência, começa o trabalho de estudo bíblico: primeiro 

com uma fala de introdução a partir do texto bíblico e do tema e, após, com estudos em 

pequenos grupos. A tarde do sábado é livre ou tem atividades opcionais, como oficinas, cine-

Mulher, etc. A maioria das mulheres prefere ficar nos quartos conversando, ir à piscina ou à 

praia. Depois do jantar, mais um momento celebrativo, com cânticos, comunhão e uma reflexão 

bíblica sobre o tema, seguido de um intervalo para as mulheres se prepararem para a festa. 
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Figura 25 – Festa temática do Acampamento das Mulheres IBP 2014: “A Mulher e o Dragão” 

 
Fonte: Arquivo pessoal Nelma Gadelha 

 

Na imagem acima, a festa temática do acampamento de 2014. Os temas, algumas vezes, 

foram articulados com os de acampamentos e outras vezes, não. No ano de 2014, a festa 

acompanhou o tema do acampamento “A mulher e o dragão”. As mulheres estão vestidas com 

a coroa de doze estrelas na cabeça (Apocalipse 12.1), que pretende estimular e libertar a 

imaginação. A festa acontece no mesmo salão do culto, que é decorado e adaptado para se tornar 

um salão de baile. Jogo de luzes, decoração temática, comes e bebes, muita música e dança. 

Uma seleção de músicas é preparada com antecedência, com músicas dançantes. Tem que haver 

todos os estilos e ritmos que as mulheres gostam de dançar: axé, samba, forró, música dos anos 

70, 80, 90. As mulheres mais jovens pedem um repertório mais atual. Esse momento da festa 

permite muita desconstrução dos padrões religiosos rígidos, que proíbem a celebração do corpo 

e da festa. É uma reconciliação importante entre o corpo, o culto e a festa.    
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Figura 26 – Registro do encerramento do Acampamento das Mulheres IBP 2019. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A imagem acima retrata o momento de encerramento, que acontece no domingo pela 

manhã. Depois de uma reflexão bíblica, costura tudo aquilo que foi trabalhado na abertura e no 

sábado. Segue com um momento de palavra aberta livremente, para quem sentir desejo de 

partilhar algo da experiência vivida durante o Acampamento. É sempre o momento do 

inesperado. Mulheres com dificuldade de falar por timidez ou qualquer outro motivo, 

surpreendem quando pedem a palavra. Outras, surpreendem pela profunda confiança no grupo 

em partilhar coisas que estiveram no silêncio toda uma vida. As partilhas falam de experiências 

de dores, violências, medos, abusos, desejos, sonhos, que estavam silenciados até aquele 

momento. Os testemunhos surpreendem, também, pela força, pela resistência e pela capacidade 

de sobreviver a tantos “nãos” impostos na vida dessas mulheres. Surpreendem por não roubar 

a alegria, o sonho e a esperança. São momentos nos quais se misturam lágrimas e gargalhadas. 

Momentos de uma escuta amorosa e acolhedora das dores e sofrimentos umas das outras. De 

receber um abraço e um sincero “Você não está mais sozinha! Conte conosco!”, momento onde 

se assume o compromisso de cuidar melhor uma da outra na comunidade.  Alguém, certa vez, 

disse que as manhãs de domingo são manhãs de “batismo de lágrimas”. É um momento em que 

há muita confiança e as mulheres, provocadas pela experiência vivida até ali, se abrem 

profundamente na confiança da sororidade nos dias de convivência e partilham suas histórias 

de vida, dores e superações.  

Tudo vai sendo articulado com as canções e momentos litúrgicos que foram, também, 

sendo reelaborados à medida que foi sendo adquirida a consciência de que a desconstrução da 

leitura patriarcal não está apenas nos textos e suas interpretações, mas em toda prática litúrgica, 

que inclui o que cantamos, a linguagem e o conteúdo das músicas. A linguagem inclusiva de 
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gênero, foi uma questão que foi sendo trabalhada pouco a pouco. Os cânticos foram passando 

por uma revisão de linguagem. Instrumentos e canções da música brasileira foram sendo 

incorporadas nas celebrações. Desconstruir imagens patriarcais de Deus passa, principalmente, 

pela proposta de revisitar a hinologia evangélica, desconstruir imagens e linguagens de 

violência e linguagens individualistas centradas no “eu “e “meu”. A seguir uma folha de 

canções, cantadas nos acampamentos. 

 

Figura 27 - Folha de Canções do Acampamento de Mulheres IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 28 - Culto de encerramento do Acampamento de Mulheres no templo da IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Depois da saída do Acampamento ainda há mais um momento. O Culto de encerramento 

na IBP com todos os símbolos. O templo e culto tornam-se prolongamento do Acampamento: 

cenário, dramatizações, tudo é compartilhado. Assim, toda a comunidade IBP tem a 

oportunidade de ter contato com as reflexões construídas. A partir dessa visão geral do que 

acontece nos Acampamentos, apresento com mais detalhes os momentos de estudo bíblico 

realizados a partir dos pressupostos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. 

 

3.2.2 Leitura Popular e Feminista da Bíblia nos acampamentos das mulheres IBP 

 

 A mediação da Leitura Popular e Feminista atravessa todos esses momentos, no entanto, 

é na abordagem do tema e textos bíblicos que aparece mais explícita, a mediação hermenêutica 

da Leitura Popular e Feminista. Por isso, apresento, a seguir, como alguns temas e textos 

bíblicos foram trabalhados e desenvolvidos. Optei por apresentar os temas de 2013 a 2017 

primeiro, por ter mais acesso aos registros e, depois, porque aparece de forma mais articulada 

essa mediação hermenêutica da Leitura Popular e Feminista. 

Os temas e textos bíblicos, desenvolvidos nos Acampamentos de Mulheres IBP 

passaram a estar mais intencionalmente articulados com a Leitura Popular e Feminista da Bíblia 

a partir da coordenação do Grupo Flor de Manacá.  A experiência desenvolvida na trajetória do 

grupo de leitura na perspectiva popular, feminista e gênero, contribuiu para que os estudos 

bíblicos propostos para os acampamentos, fossem elaborados a partir das referências 

metodológicas e hermenêutica da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. Relacionar o tema ou 

o conteúdo do estudo bíblico, como ler ou o jeito de fazer a leitura do tema e do texto, foi um 

processo construído pelo grupo Flor de Manacá, a cada Acampamento. Ao mesmo tempo que 

se estudava um tema ou texto, ia-se aprendendo o jeito “flor de manacá” de ler a Bíblia, ou seja, 

as mulheres iam aprendendo, com a metodologia proposta pelo Flor de Manacá, a fazer Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia. Ler a Bíblia partindo da realidade e das experiências, conseguir 

a postura metodológica da suspeita, prestar atenção nas relações de poder e gênero no texto, ler 

no seu contexto histórico, social e religioso, questionar as traduções, foram elementos 

incorporados na prática interpretativa da Bíblia.  

O momento de estudo bíblico se desenvolve em três partes: 1. Apresentação do tema 

bíblico; 2. Estudo e aprofundamento; 3. Trabalho em grupo. O primeiro momento, da 

apresentação do tema bíblico acontece na celebração de abertura. Geralmente, o grupo Flor de 

Manacá prepara uma apresentação utilizando uma comunicação criativa, como encenações 

teatrais, performances artísticas e outras maneiras que convidem as mulheres a entrar no tema 
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bíblico. O objetivo na introdução do tema e texto é fazer uma primeira provocação às 

interpretações e visões patriarcais.  

O segundo momento acontece na primeira parte da manhã. Geralmente é feita uma 

introdução ao estudo do texto bíblico oferecendo informações que preparem para o estudo nos 

grupos. Neste momento, são oferecidos elementos que ajudam a compreender o contexto, 

ampliando a visão de conjunto. É o momento de apresentar algumas análises e críticas literárias 

e histórico-sociais, trazer informações sobre aspectos mais exegéticos. Esse momento requer 

uma preparação prévia de quem faz a Assessoria. Com a coordenação do Grupo Flor de 

Manacá, esse momento passou a ser preparado previamente e coletivamente pelo grupo.  

Finalmente, o terceiro momento é do estudo em grupos. A proposta é que o grupo se 

reúna em torno do texto bíblico com perguntas que facilitem o processo e são orientados a fazer 

uma leitura atenta, criteriosa, prestando atenção nos detalhes e nos movimentos do texto. As 

perguntas ajudam a aguçar o olhar, perguntar, suspeitar, perceber as ausências, os silêncios, 

ficar atentas aos movimentos, cenários, personagens, relações e atitudes, expressões ou 

silêncios do texto. Geralmente os grupos têm uma hora para esse momento. Após, segue o 

momento de partilha dos grupos acompanhado de uma ampla discussão, que trazem os olhares 

de cada um. Tudo isso é intercruzado por relato de experiências de vida.  

Após essa visão geral, passo a apresentar a prática interpretativa proposta pelo grupo 

Flor de Manacá e como foi desenvolvido em alguns dos temas e textos bíblicos estudados nos 

Acampamentos. 

 

Figura 29 – Acampamento das Mulheres IBP 2013. Introduzindo o tema: Reunindo as discípulas amadas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A imagem acima foi parte da abertura do acampamento de 2013, que teve como tema 

“Reunindo as discípulas amadas”, baseado nas mulheres no movimento de Jesus, a partir da 

leitura do Evangelho de João. O grupo Flor de Manacá propôs uma dinâmica de abertura a partir 

da imaginação hermenêutica, na qual as discípulas amadas se reuniam na casa da “discípula 

que Jesus amava”. Para esse encontro, foram convidadas outras discípulas: Maria Madalena; 

Maria, mãe de Jesus; Marta e Maria, a mulher samaritana. Na conversa, as discípulas se 

apresentam, usando as referências bíblicas dadas sobre elas, mas, também, usam a imaginação 

para dizer aquilo que o texto bíblico não disse ou ocultou. Para preparar as falas, foi feito um 

trabalho de preparação com as mulheres do grupo Flor de Manacá. O cenário foi construído 

imaginando a casa da discípula amada. Iam chegando as outras discípulas e, reunidas à mesa, 

conversavam sobre a participação no movimento de Jesus. 

 O momento de aprofundamento do tema foi feito a partir de uma exposição sobre as 

mulheres no Ministério de Jesus, situando especificamente, as mulheres da comunidade 

joanina. Fazendo uma provocação de gênero, foi perguntado se o enigmático discípulo amado, 

que aparece no Evangelho de João, poderia ser uma mulher, uma discípula amada? Em seguida, 

cada grupo recebeu um texto bíblico focado nas mulheres que aparecem no Evangelho de João. 

Os textos bíblicos foram: Marta e Maria, as amigas de Jesus (João 11.1-33); Maria Madalena, 

a primeira testemunha da ressurreição (João 20.11-33); Maria, mãe de Jesus (João 19.25-27) e 

a mulher samaritana, apóstola dos samaritanos (João 4.1-26). As perguntas facilitadoras foram: 

Qual discípula amada aparece neste texto? Como ela aparece ou como é apresentada? O que ela 

diz ou faz? Cada grupo, trouxe importantes olhares sobre os textos. Na conclusão do estudo do 

tema fiz uma costura do que foi trazido em forma de perguntas: 

 - Como limpar os olhos da leitura patriarcal? O que não conseguimos enxergar? O que 

achamos natural? Por que não perguntamos? Por que aceitamos? 

  - As mulheres bíblicas têm suas histórias fundidas e misturadas: Maria Madalena (Lucas 

8.2); A pecadora (Lucas 7.36-50) e Maria de Betânia (João 12.3).  

- Como, ao mesmo tempo, respeitar a autonomia do texto e rejeitar a leitura patriarcal 

que não só legitimam, mas marginalizam e legislam uma condição inferior para as mulheres? 

- Como reformular o princípio da autoridade bíblica a partir dos novos olhares, que tiram 

o véu das leituras patriarcais do texto bíblico?  

- Como superar as barreiras patriarcais em um texto onde há a presença de mulheres? O 

fato de ter presença das mulheres não deixou de ser patriarcal. Como trabalhar com isso?391 

                                                           
391 O registro foi feito no caderno de anotações de Nelma Gadelha, uma das mulheres do Grupo Flor de Manacá.  
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As perguntas foram elaboradas com o objetivo de fazer uma reflexão metodológica do 

processo de leitura bíblica na perspectiva popular e feminista. 

 

Figura 30 - Foto da dramatização de introdução do tema do Acampamento de Mulheres IBP 2014 “A mulher e 

o Dragão”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A imagem acima é do Acampamento de 2014, que teve por tema “A mulher e o dragão”, 

baseado no texto de Apocalipse 12.  Na apresentação foi feita uma reprodução da visão do texto 

de Apocalipse 12.1-6, 13-18. O cenário foi preparado: A mulher vestida de sol entrou e, logo 

depois, o dragão, que queria devorar o filho que ela carrega no ventre (12.1-4). No desenvolver 

da cena, aparece “a terra”, que ajuda a mulher, protegendo-a contra a fúria do dragão. 

Reproduzir a visão do conflito teve o objetivo de provocar uma conversa inicial sobre o tema. 

De duas a duas, as mulheres foram convidadas a conversar, a partir das seguintes, perguntas: 

Que sentimentos provocou? Quais dragões enfrentamos? Quais nossas forças e nossas 

fragilidades nas lutas diárias que enfrentamos?  

No momento do estudo e aprofundamento do texto foi apresentada a estrutura do texto 

do Apocalipse, destacando o conjunto de visões, mostrando que a visão do capítulo ocupa o 

centro. Depois de apresentar um breve panorama da situação histórica vivida pelas 

comunidades cristãs e a violência do império romano, foi encaminhado ao trabalho em grupo a 

partir dos seguintes questionamentos: Compare a imagem do dragão e da mulher. Como é 

descrita a mulher? E o dragão? Essa luta é igual ou desigual? Qual a força e o poder do dragão? 

Qual a força e o poder da mulher? Como esse conflito entre a mulher e o dragão acontece em 

termos de lutas coletivas das mulheres? Nomeie alguns dragões a quem devemos resistir hoje? 

O estudo bíblico foi concluído com apresentação do trabalho dos grupos.  
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Figura 31 – Foto da dramatização de introdução do tema do Acampamento de Mulheres 2015: “Nem 

submissas, nem caladas! Paulo e as questões de gênero”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A imagem acima é da apresentação do tema bíblico de 2015 “Nem submissas, nem 

caladas: Paulo e as questões de gênero”. Para a introdução do tema foi criada, pelo grupo Flor 

de Manacá, uma encenação onde as mulheres se encontravam na casa de Lídia.   Tomando por 

base as mulheres mencionadas por Paulo em Romanos (16.1-16) Lídia recebe em sua casa 

Priscila, que ensinou a Paulo muito do que ele sabia; Febe, diaconisa e líder da igreja de 

Cencréia; as irmãs Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente; e Júnia, a apóstola, 

que esteve junto com Paulo na prisão. Além dessas, foi incluída uma amiga de Paulo, que não 

é citada (Romanos 16): a apóstola Tecla392. Ela foi a última a chegar para o encontro, narrando 

sua história não contada nas páginas da Bíblia.   

Na conversa, as mulheres falam sobre como conheceram Paulo e a relação com ele. 

Também conversavam sobre o uso das palavras de Paulo e como algumas palavras fazem mal 

às mulheres até hoje. A decisão de incluir a personagem Tecla no encontro das amigas de Paulo, 

foi uma proposta que surgiu nos encontros preparatórios do Grupo Flor de Manacá. Foi feito 

um estudo prévio, a partir do texto não canônico de Atos de Paulo e Tecla.393 Laudicea Oliveira, 

representou a personagem, estudou os textos e criou e apresentou a sua versão da história de 

                                                           
392 Tecla ou Santa Tecla, como ficou conhecida, foi uma mulher muito importante no início do cristianismo. O 

livro não canônico o que conta os seus atos levou o nome de Atos de Paulo e Tecla.  A sua atuação apostólica 

é sempre colocada em relação à Paulo. Tecla tornou-se discípula de Paulo e depois apóstola de Jesus. Tecla 

conheceu a Paulo, quando este passou por Icônio, possivelmente no ano 48 E.C. Era noiva de um tal de Tamiro, 

quem ela abandonou para seguir Paulo.  Sobre o livro apócrifo Atos de Paulo e Tecla ver: SOARES, Claudio 

da Chaga. Atos de Paulo e Tecla: A narrativa romanesca e o discurso sobre a imagem do apostolo. Coleção 

Cristianismo. São Paulo: Fonte Editorial, 2017.  
393 Cópia do texto Atos e Paulo e Tecla. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/365738302/Atos-de-

Paulo-e-Tecla>. 

https://pt.scribd.com/document/365738302/Atos-de-Paulo-e-Tecla
https://pt.scribd.com/document/365738302/Atos-de-Paulo-e-Tecla
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Tecla e Paulo. A apresentação foi feita num tom mais cômico, cogitando que sua aproximação 

inicial a Paulo, se deu ao fato de ter se apaixonado por ele, só depois se apaixonou pela 

mensagem que ele pregava. As mulheres ficaram atônitas para conhecer mais dessa amiga de 

Paulo.  

 

Figura 32 - Gruta de Paulo, Éfeso394 

 
Fonte: CROSSAN, John Dominic; REED, Jonathan L, 2007, p. 59. 

 

Durante o estudo de aprofundamento foi apresentada a imagem acima: Gruta de Paulo, 

Éfeso, destacando que, na imagem, Tecla aparece mais alta que Paulo e fazendo o mesmo sinal, 

com os dois dedos, que representa autoridade apostólica de ensino. A imagem mostrada, está 

danificada, justamente nos olhos e nos dedos de Tecla, provavelmente, resultado de uma ação 

violenta, contrária ao reconhecimento do lugar que ela ocupou de igualdade ao Ministério de 

Paulo. A imagem e a história de Tecla, suscitou muitas perguntas e as mulheres ficaram 

encantadas pela personagem. Não houve reação negativa à inclusão de uma personagem e do 

material extra bíblico. Durante a discussão, houve o comentário que, da mesma maneira que 

tentaram apagar, adulterar a imagem de Tecla naquele registro da gruta, assim aconteceu, com 

a memória das mulheres na história bíblica. Ao final do Acampamento, Tecla era mencionada 

por todas as mulheres com a mesma importância das mulheres na narrativa (Romanos 16).  O 

sinal de Tecla, de mestra e apóstola, tornou-se um símbolo durante o Acampamento. 

                                                           
394 Imagem da Gruta de Paulo em Éfeso. Fonte: CROSSAN, John Dominic; REED, Jonathan L. Em busca de 

Paulo: como o apóstolo de Jesus após o reino de Deus ao Império Romano. Trad. Jaci Maraschin. São Paulo: 

Paulinas, 2007, p. 59. 
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Na sequência, foi apresentado o contexto das Cartas Paulinas, com enfoque na questão 

das mulheres. O texto publicado pelo CEBI “Os quatro retratos de Paulo”, de Ildo Bohn Gass,395 

foi usado como base da exposição. Depois de situar o contexto dos escritos paulinos, os grupos 

se reuniram em torno das palavras de Paulo, que são historicamente usadas contra as mulheres. 

Os textos foram: I Coríntios 11.2-16; I Coríntios 14.34-35; Colossenses 3.18-22; Efésios 5.21-

31 e I Timóteo 2.9-13. Cada grupo trabalhou com um texto, a partir das seguintes perguntas: 1. 

Como esse texto afeta a sua vida e a vida das mulheres hoje?; 2. Qual o uso que a igreja tem 

feito deste texto e suas repercussões na família e na sociedade?; 3. Como reler esse texto de 

maneira libertadora? É possível? Os grupos trouxeram para a discussão no grande grupo muitas 

experiências sofridas pelo uso e abuso desses textos na família e na igreja. A conclusão geral 

foi que é necessário e urgente reler Paulo, a partir da hermenêutica feminista de gênero, a fim 

de libertar as mulheres da opressão sofrida pelo mal de suas palavras.   

 

Figura 33 - Fotos da performance de introdução do tema do acampamento 2016: “Não de nasce mulher, torna-

se mulher” Por Poliana Rosário. 

           
Fonte: Arquivo pessoal Vilma Lins.  

 

Em 2016, a partir do tema “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, foi realizada uma 

releitura de Gênesis 1-3, através da performance de dança, apresentada por Poliana Rosário. 

Durante a dança foi se despindo de elementos que marcou o “ser mulher” a partir de uma visão 

patriarcal. No estudo do relato de Gênesis 3:1-24, relacionado ao tema, foi destacado como esse 

                                                           
395 GASS, Ildo Bohn. Os quatro retratos de Paulo. São Leopoldo: CEBI, 2012. 
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relato marcou a imagem cultural e religiosa sobre o “ser mulher”: “Eva foi a culpada de tudo”, 

“a mulher é a encarnação do mal”, “Eva que fez Adão pecar”, “o sofrimento das mulheres é de 

culpa de Eva”. “A mulher é a porta do mal” no mundo. Todas essas ideias marcaram a vida das 

mulheres. O estudo não fez uma análise exegética do texto bíblico, mas uma releitura dos 

símbolos, mostrando como a história interpretativa desses símbolos afetou a vida delas. Na 

sequência, os grupos se reuniram para fazer uma releitura de Gênesis 3.1-24. As perguntas que 

orientaram a conversa do grupo, foram as seguintes: Como reler esse texto? É possível?; Como 

desconstruir a imagem patriarcal do “ser mulher” dentro de cada uma de nós? E na sociedade?; 

como a releitura bíblica, proposta nos acampamentos, tem ajudado a desconstruir concepções 

patriarcais do “ser mulher” na comunidade IBP? As perguntas provocaram um longo debate. 

Ao final, foi destacada a importância da nova perspectiva de leitura bíblica aprendida nos 

acampamentos. Muitas mulheres deram testemunhos de como os encontros têm ajudado a 

romper com visões machistas e patriarcais da Bíblia.   

 

Figura 34 - Foto da dinâmica de introdução do tema do Acampamento 2017 “Bem-me-quer, Mal-me-quer: A 

Bíblia e as mulheres”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A imagem acima, de uma flor com textos bíblicos escritos em suas pétalas, foi usada na 

introdução do tema do Acampamento de 2017: “Bem-me-quer, Mal-me-quer: A Bíblia e as 

mulheres”. O tema foi introduzido com a dinâmica que relembrava a brincadeira da infância de 
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Bem-me-quer, mal-me-quer? Thamara Arruda foi arrancando pétala a pétala e lendo os textos 

bíblicos escritos nelas. Tinham textos de opressão e textos de libertação. A proposta da 

dinâmica era levar a pensar na relação mulheres e Bíblia, enfatizando a importância de escolher 

com que lentes interpretativas as mulheres devem buscar ler a Bíblia. O objetivo do tema 

proposto era trabalhar e revisar questões metodológicas da leitura bíblica a partir das mulheres, 

retomando o processo construído nos acampamentos.  

 

Figura 35 - Alegoria da parábola da moeda perdida de Lucas 15:8-9 

 
Fonte: CARDOSO,1994, p. 10. 

 

Para o momento de estudo, foi apresentado o método da Leitura Popular e Feminista da 

Bíblia, a partir da alegoria da parábola da moeda perdida, de Lucas (15.8-9), conforme imagem 

acima.396 O cenário da parábola foi preparado e, com uma vassoura e uma moeda, foram 

apresentados os passos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. Na sequência, o trabalho em 

grupo consistiu em que fosse feito uma memória das mulheres da Bíblia estudadas nos 

acampamentos, suas histórias, como foram lidas, interpretadas e usadas. Mulheres e seu 

                                                           
396 CARDOSO, Nancy. MESTERS, Carlos. A Leitura Popular da Bíblia: à procura da moeda perdida. São 

Leopoldo/RS: CEBI. 1994, p. 10. 
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diferentes papéis, mulheres com nome, sem nome, mulheres “boas” e mulheres “más”, 

heroínas, viúvas, solteiras, negras, estrangeiras. No final, foi construído um painel com a lista 

trazidas pelos grupos. O objetivo era perceber o caminho percorrido na releitura da Bíblia e 

como as ferramentas hermenêuticas da Leitura Popular e Feminista contribuíram na mudança 

da relação com a Bíblia. Abaixo foto do painel construído a partir do trabalho dos grupos. 

 

Figura 36 - A imagem é do painel de mulheres da Bíblia, construído a partir do trabalho em grupo do 

Acampamento 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao refletir sobre a prática interpretativa desenvolvida nos acampamentos das mulheres 

IBP, pode-se constatar que o Grupo Flor de Manacá se serviu dos referenciais da Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia, para reelaborar a prática interpretativa desenvolvida nos 

Acampamentos de Mulheres. A revisão da trajetória e prática interpretativa do Grupo Flor de 

Manacá, demostrou que a mediação hermenêutica da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, foi 

elemento fundamental, tanto no processo do grupo, como na transformação do modo de ler a 

Bíblia das mulheres da comunidade IBP.  

 Em dez anos de trabalho de leitura bíblica na comunidade IBP, o Grupo Flor de Manacá 

assumiu a coordenação de todas as atividades desenvolvidas com mulheres na Igreja. A ação 

do grupo ganhou espaço e visibilidade através de ações voltadas para toda comunidade. As 
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mulheres e os homens da comunidade passam a se referir a “Flor de Manacá” como uma 

adjetivação que identifica um modo de ser mulher ou de ser homem e de novas relações de 

gênero. As mulheres dizem orgulhosamente: “Eu sou uma Flor de Manacá!”. Os homens se 

dizem: “Eu sou um homem ou um marido Flor de Manacá!” Esse processo não se dá fora de 

um contexto de lutas simbólicas, pois, homens e mulheres mais resistentes a este processo 

dizem: “Cuidado com essas mulheres Flor de Manacá”. Observa-se que o símbolo “flor de 

manacá” deixa de ser representação de uma identidade de grupo restrita para se tornar 

representativa de uma comunitária de homens e mulheres. “Flor de manacá” deixa de ser 

símbolo apenas de uma nova maneira de interpretação da Bíblia, mas um símbolo feminista e 

de novas relações de gênero entre mulheres e homens. 

Uma matéria comemorativa dos 10 anos do grupo Flor de Manacá, publicada no Jornal 

Gazeta de Alagoas, edição de 19 de novembro de 2016,397 conforme imagem abaixo, 

demonstra, que a trajetória e prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá, se consolidou na 

comunidade IBP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
397 “Flor de Manacá: dez anos de leitura bíblica”. Jornal Gazeta de Alagoas, edição do dia 19 de novembro de 

2016. Disponível em: <http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2015/>. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2015/


    171 

Figura 37 – “Flor de Manacá: dez anos de leitura bíblica” 

 
Fonte: Jornal Gazeta de Alagoas, 2016 

 

 

A matéria destaca que o grupo inaugurou uma nova possibilidade de relação com a 

Bíblia na comunidade IBP, marcada pela metodologia da Leitura Popular e Feminista da Bíblia: 

 

No ano de 2006 o grupo Flor de Manacá foi organizado na Igreja Batista do Pinheiro 

como um grupo de Bíblia e gênero eu visava interpretar textos bíblicos, a partir de 

uma perspectiva feminista, inaugurando assim, naquela igreja, uma nova possiblidade 

de relação com a Bíblia, marcada por uma metodologia de leitura popular e feminista 

da Bíblia e pela relação direta com os dilemas enfrentados no cotidiano das pessoas 

que vivem nessas comunidades. A iniciativa foi de um grupo de mulheres da própria 
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igreja que começou a se reunir com o objetivo de ler a Bíblia a partir da perspectiva 

de gênero.398 

 

A partir do que foi apresentado da prática interpretativa, propõe-se algumas reflexões: 

O que interpretar? Para que interpretar? Como interpretar? O Grupo Flor de Manacá não criou 

um método novo de interpretação, mas se serviu de novos referenciais oriundas da Leitura 

Popular e Feminista para reelaborar, recriar e refazer significados, modelos e objetivos de 

intepretação, atribuindo novo sentido para leitura bíblica feita entre mulheres na IBP. O que 

interpretar? Na prática interpretativa do grupo Flor de Manacá, a vida foi se tornando o primeiro 

livro onde se vai buscar a Revelação de Deus. A descoberta progressiva de que a Palavra de 

Deus não está somente na Bíblia, mas também na vida e que, o objetivo principal da leitura da 

Bíblia não é interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Esse foi um 

dos importantes giros hermenêuticos provocados pela Leitura Popular e Feminista. A Bíblia 

deixou de entrar na vida das mulheres pela porta da imposição autoritária, para entrar pela porta 

da experiência comunitária. Rompendo com a herança da leitura doutrinária, as mulheres 

desenvolveram nova relação com a Bíblia, de diálogo crítico e construtivo com os seus textos. 

Conscientes de que a Bíblia é um corpo escriturístico, marcado pela cultura patriarcal, as 

mulheres passaram a assumir uma atitude hermenêutica de suspeita, buscando superar e romper 

com as interpretações bíblicas patriarcais e os esquemas dogmáticos, autoritativos e normativos. 

A relação com o texto bíblico passou a ser menos autoritativa e mais dialógica, favorecendo 

mais liberdade e criatividade na interpretação e na construção de novos significados e sentidos. 

O corpo, a vida e experiências das mulheres passam a entrar na leitura do texto, e dialogar com 

a vida, a história e os corpos das mulheres da Bíblia.  

  Para que interpretar? A prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá foi ganhando 

um sentido mais comunitário e político, à medida que provocava às mulheres a sair da leitura 

individualista para uma interpretação comprometida com a transformação da realidade. A 

Leitura Popular e Feminista da Bíblia, enquanto hermenêutica comunitária e política é 

importante para gerar compromisso com a transformação das estruturas patriarcais injustas - 

dentro e fora das igrejas. Nas igrejas regidas pelo patriarcado, os modelos interpretativos 

seguem métodos autoritários de ensino e visam à preservação de doutrinas e hierarquias 

patriarcais.  Por isso, na prática interpretativa das mulheres na IBP buscou-se superar e romper 

com as interpretações bíblicas patriarcais, que seguiam um esquema dogmático, autoritativo e 

                                                           
398 Jornal Gazeta de Alagoas, edição do dia 19 de novembro de 2016. Disponível em: 

<http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2015/>. 

  

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2015/
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normativo. Para isso, mais importante do que um método pré-estabelecido é uma nova atitude 

diante dos textos bíblicos. Neste sentido, o giro hermenêutico, proposto pela Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia foi fundamental para uma outra atitude em relação a Bíblia. Não mais ler e 

interpretar através das lentes que foram impostas pela doutrina Batista, mas ler criticamente e 

através dos corpos e experiências das mulheres, permitindo todos os “atritos”, tensões e 

perguntas. Conscientes de que a Bíblia foi e tem sido usada para marginalizar, excluir e silenciar 

as mulheres, busca-se um novo sentido e uma nova relação com os textos bíblicos, lendo a partir 

do princípio teológico da igualdade, assumindo o desafio de entrar em um diálogo crítico com 

as tradições, disputando o sentido das narrativas bíblicas em favor da libertação das mulheres.  

Como interpretar? A maneira, caminhos, metodologia e ambiente da intepretação 

também foram elementos importantes na prática interpretativa desenvolvida pelo Grupo Flor 

de Manacá. Um ambiente de fé e liberdade e um espaço seguro de partilha foi fazendo parte da 

maneira de interpretar a Bíblia. Através de cantos, orações, celebrações e festas, os 

acampamentos tornaram-se espaço de leitura bíblica libertadora, que ajudou as mulheres a 

dizerem sua própria palavra na interpretação bíblica. Elementos simbólicos e lúdicos foram 

integrados ao processo interpretativo. O sentido da Bíblia não é só uma ideia ou uma mensagem 

que se capta com a razão e se objetiva através de raciocínios; é, também, um sentir com o 

coração com todos os sentidos, os afetos. As mulheres no espaço hermenêutico do 

acampamento, colocaram-se, na interpretação do texto bíblico com todo seu corpo, seu pensar 

e seus afetos. Durante o estudo, sentiam-se com liberdade de falar, participar, saindo do 

silêncio. Passaram, também, a ter mais liberdade de fazer perguntas sobre o texto sem medo, 

exercendo o seu direito de suspeitar, imaginar, criar. As interpretações e os conceitos 

apreendidos e as novas interpretações, geraram conflito, tensão e até resistências, mas, é nesse 

conflito que acontece o crescimento individual e o do grupo.  Os conflitos também são parte do 

processo interpretativo.  São percebidas as inquietações e percepções sendo construídas. 

Conclui-se, portanto, que a prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá, apresentada 

neste capítulo, mediada pela Leitura Popular e Feminista, abriu caminho para uma nova 

experiência de hermenêutica bíblica para as mulheres da Igreja Batista do Pinheiro, 

possibilitando mudanças e novos caminhos hermenêuticos e metodológicos, que irão ter 

impactos em outros grupos e espaços da comunidade IBP. Sobre isso trata o próximo capítulo 

desta Tese. 
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4 UM OUTRO GÊNERO DE IGREJA A PARTIR DA PRÁTICA COMUNITÁRIA DE 

LEITURA POPULAR E FEMINISTA DA BÍBLIA 

 

 O primeiro capítulo deste estudo refletiu sobre as raízes patriarcais no campo da 

hermenêutica bíblica. Inicialmente, buscou-se uma aproximação à hermenêutica bíblica 

feminista a partir de três pontos: o lugar da Bíblia para as intérpretes feministas, o projeto da 

Bíblia das Mulheres como marco histórico da interpretação bíblica feminista e, por último, 

destacou-se que as hermenêuticas bíblicas feministas, utilizando-se de instrumentais próprios, 

explicitam de que forma o patriarcado se materializa nas concepções e estruturas religiosas, 

inclusive a partir dos textos sagrados.  Estes pontos lançaram as luzes iniciais para a revisão 

crítica no campo da hermenêutica bíblica a partir da ótica da hermenêutica feminista, 

identificando processos de patriarcalização. Essa revisão crítica percorreu processos patriarcais 

desde a seleção e canonização da Escrituras, passando pela interpretação patrística-medieval, 

até chegar às rupturas e continuidades das raízes patriarcais no contexto da Reforma Protestante 

e das ciências bíblicas na modernidade. Ao final, trazendo a reflexão para o contexto latino-

americano, foi destacado que a emergência da hermenêutica bíblica feminista e da Leitura 

Popular da Bíblia, representaram importantes rupturas com as raízes coloniais e patriarcais da 

interpretação bíblica que predominou no continente.   

O segundo capítulo deu continuidade ao processo de identificar raízes patriarcais em 

processos eclesiásticos apresentando uma visão geral da tradição Batista, na qual está situada a 

Igreja Batista do Pinheiro, objeto de estudo central esta pesquisa. Nesse capítulo, foram 

debatidas questões em torno dos princípios históricos Batistas marcados pela centralidade da 

Bíblia e a liberdade interpretativa da comunidade contra qualquer outro poder autoritativo e 

pela eclesiologia congregacionalista igualitária, não clericalista. Em contraposição a essa 

herança histórica, foi mostrado que o protestantismo Batista no Brasil e em Alagoas se 

desenvolveu a partir das raízes Batistas norte-americanas, de vertente nitidamente 

fundamentalista e patriarcal, raízes nas quais foi formada a Igreja Batista do Pinheiro, em 1970. 

Por fim, foram apresentados os primeiros movimentos de rupturas das raízes Batistas norte-

americanas iniciados na práxis eclesial da Igreja Batista do Pinheiro, incluindo as minhas 

próprias rupturas com as raízes Batistas patriarcais provocadas pela Leitura Popular e Feminista 

da Bíblia, que repercutirão no trabalho pastoral desenvolvido na IBP, com a formação do Grupo 

Bíblia e Gênero, de onde se origina o Grupo Flor de Manacá.  
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O terceiro capítulo tratou da prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá 

desenvolvida com as mulheres da comunidade IBP. Primeiro foi apresentada a trajetória do 

grupo a partir da formação do Grupo Bíblia e Gênero. Em seguida, a explicitação do “jeito flor 

de manacá de ler a Bíblia”, feita através da apresentação e análise dos conteúdos e discursos 

bíblicos da Revista Flor de Manacá e das práticas bíblicas desenvolvidas no Acampamento de 

Mulheres da IBP, coordenado pelo grupo Flor de Manacá. A partir do que foi apresentado, foi 

evidenciado que a prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá possibilitou, às mulheres da 

Igreja Batista do Pinheiro, o acesso à uma nova experiência de hermenêutica bíblica, 

provocando a desconstrução de leituras patriarcais da hermenêutica Batista.  

 Com auxílio das questões levantadas nos três primeiros capítulos, o último capítulo 

retoma e apresenta reflexões sobre as perguntas que conduziram todo o desenvolvimento desta 

pesquisa: É possível construir “outro gênero” de igreja, que rompa com os modelos e padrões 

patriarcais, a partir de outros modelos e práticas interpretativas da Bíblia? Qual a importância 

da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá, em 

comunidades religiosas como a Igreja Batista do Pinheiro, na construção desse “outro gênero” 

de igreja? Para responder essas perguntas, a pesquisa voltou o olhar para Igreja Batista do 

Pinheiro, buscando identificar como a Leitura Popular e Feminista da Bíblia alcançou outros 

grupos e outros aspectos da prática comunitária da Igreja provocando mudanças no jeito de ser 

igreja. No processo de identificar e evidenciar essas mudanças, foram importantes, tanto minha 

experiência vivida na comunidade quanto a análise de documentos da IBP, incluindo Atas, 

Boletins Dominicais impressos e digitalizados, o Blog da IBP, o arquivo histórico de fotos da 

IBP, jornais impressos e sites com notícias sobre a Igreja, estudos e artigos acadêmicos.  

Para averiguar se houve transformações decorrentes da introdução da Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia na práxis eclesial da IBP, a pesquisa centrou-se na busca por elementos e 

aspectos agregados à prática comunitária, que tivessem alguma relação com a Leitura da Bíblia 

e que representassem alguma descontinuidade com a desconstrução da tradicional hermenêutica 

Batista, fundamentada numa perspectiva patriarcal. Como resultado desse trabalho de memória 

e análise, a seguir são apresentados seis elementos da prática comunitária eclesial da IBP, 

representativos de um processo de mudança ocorrido na Igreja, que conflitam com os discursos 

e práticas Batistas patriarcais. Por fim, são apresentadas algumas reflexões e conclusões a partir 

da análise da logomarca usada pela comunidade IBP e suas transformações, no decorrer do 

processo hermenêutico comunitário, que apontam para a construção de outro gênero de igreja 

a partir da Leitura Popular e Feminista. 
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4.1 Leitura Popular e Feminista da Bíblia na prática comunitária da IBP 

 

A Bíblia lida fora do contexto da comunidade é ambivalente e facilmente manipulável. 

Por essa razão, a comunidade é um espaço fundamental para a leitura e interpretação da Bíblia 

em perspectiva popular e feminista.399 A leitura comunitária favorece o livre exame das 

Escrituras exercido, não de maneira individualista e isolada, mas, coletivamente. No entanto, é 

necessário reconhecer que a comunidade, como qualquer sujeito intérprete individual da Bíblia, 

não é uma “tábula rasa”, mas carrega fardos históricos, teológicos-doutrinários e ideológicos, 

que interferem na maneira de ler e interpretar as Escrituras. A consciência dessa realidade 

representa um passo importante para que a leitura comunitária seja autônoma e crítica de 

tendências interpretativas autoritárias e fundamentalistas.400 Como evidenciado no segundo 

capítulo, a hermenêutica bíblica praticada na maioria das Igrejas Batistas no Brasil é marcada 

pela influência da leitura fundamentalista Batista norte-americana. Tais raízes estiveram 

presentes na formação da Igreja Batista do Pinheiro desde 1970, no entanto, outras leituras 

pastorais e teológicas surgiram no contexto da comunidade IBP a partir das décadas de 80 e 90, 

desencadeando um processo de transformação em sua práxis eclesial. 

A Leitura Popular e Feminista da Bíblia foi introduzida na prática comunitária da IBP 

através do Grupo Bíblia e Gênero, que veio a se tornar Grupo Flor de Manacá, em 2006, como 

descrito no capítulo anterior. A proposta e o trabalho desenvolvido pelo Grupo tornaram-se 

mais um elemento potencializador do poder interpretativo da comunidade, alterando discursos 

e práticas comunitárias antes orientadas pela padronização Batista. Neste sentido, no capítulo 

que segue, são apresentados seis práticas e espaços que evidenciam alterações mediadas pela 

Leitura Popular e Feminista da Bíblia na prática comunitária da IBP: 1. A reconfiguração da 

proposta da Escola Bíblica, de um modelo centrado na leitura doutrinária e na cultura do 

conhecimento bíblico, para uma modelo de leitura bíblica comunitária orientado pela Leitura 

Popular e Feminista, comprometida com a transformação da realidade e com questões de gênero 

e sexualidade; 2. Uma nova orientação hermenêutica de Leitura Popular e Feminista nos 

espaços de ensino bíblico das crianças, propondo desconstruções de conceitos androcêntricos, 

etnocêntricos e patriarcais, transmitidos através das literaturas bíblicas, que orientavam o ensino 

da Igreja; 3. A ordenação de mulheres ao Ministério Pastoral Batista, que foi o primeiro tema 

relacionado às mulheres e às questões de gênero estudados na IBP, a partir da Leitura Popular 

                                                           
399 Essa é uma das conclusões defendidas na minha dissertação de mestrado. SANTOS, 2010, p. 45-47. 
400 GAMELEIRA, Sebastião Armando.  A leitura da Bíblia. In: Curso Extensivo de Formação de Biblistas: pistas 

para análise de textos. São Leopoldo/RS: CEBI,1998, p. 21-27. 
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e de Gênero; 4. A atuação comunitária da Pastoral da Negritude em articulação com o Grupo 

Flor de Manacá e a construção de releituras bíblicas na perspectiva popular, étnica e de gênero; 

5. O Ministério de Homens da IBP e a relação com a hermenêutica bíblica do grupo Flor de 

Manacá, que impulsiona a discussão de questões de gênero e masculinidade e a reconfiguração 

desse ministério; 6. E, por último, a decisão comunitária de batismo de pessoas homossexuais 

na IBP, fruto de uma releitura bíblica e teológica da questão da homossexualidade, mediada 

pela Leitura Popular e feminista da Bíblia.  

 

4.1.1 Leitura Popular e Feminista da Bíblia e a reconfiguração da Escola Bíblica IBP 

 

A Escola Bíblica sempre ocupou lugar importante no projeto eclesial da Igreja Batista 

do Pinheiro. Como visto no ponto 2.3.1 do segundo capítulo, a escola bíblica serviu como 

espaço hermenêutico importante no alinhamento da formação da nova igreja com a visão 

doutrinária da hermenêutica bíblica de linha fundamentalista Batista, facilitada pelo uso do 

currículo e literatura padronizada pela Convenção Batista. A proposta eclesial da IBP começou 

a desvincular-se gradativamente do programa denominacional Batista, a partir das mudanças 

pastorais e teológicas experimentadas pela Igreja, conforme relatado no ponto 2.3.2 do segundo 

capítulo. No entanto, ao analisar os documentos históricos, não foi encontrada nenhuma 

proposta de reconfiguração da Escola Bíblica até 1997.   

A primeira reformulação de estrutura e currículo da Escola Bíblica aconteceu em 1997, 

quando eu já estava na coordenação do programa de educação religiosa da IBP. A proposta 

ficou registrada na Ata da Assembleia do dia 18 de maio de 1997, quando foi apresentada e 

votada a proposta. Conforme o processo congregacionalista Batista, qualquer proposta de 

reformulação, seja administrativa, doutrinária ou teológica na vida da igreja, precisa ter a 

aquiescência da comunidade para ser implementada. Assim, de acordo com registro de Ata, foi 

apresentada a seguinte proposta para a escola bíblica:  

 

Após essas informações, a educadora apresenta ao plenário uma proposta de projeto 

do novo currículo da escola bíblica com duração de três anos com nova literatura, 

dividido em três etapas começando em junho deste ano. Primeira etapa: Estudo da 

Bíblia livro por livro com duração de 1 ano através das revistas trimestrais produzida 

pela Horizonal Editora. Segunda etapa: Estudos de eclesiologia. Terceira etapa: 

Estudo sobre ética Cristã. Sendo que estas duas últimas etapas o material será 

produzido em forma de apostila. Esse currículo abrange a classe de adolescentes em 

diante.401  
 

                                                           
401 Ata da Assembleia da IBP do dia 18 de maio de 1997. Arquivo da IBP. 
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O novo currículo de duração de três anos, passou a vigorar e funcionar em julho de 1997 

e, depois, se renovou por um período de mais três anos. No ano de 2003, foi apresentado um 

outro projeto de Escola Bíblica.  Com novo currículo e nova estrutura, a Escola Bíblica passou 

a ser estruturada a partir de cursos e módulos, mantendo apenas duas classes por faixa etária: 

adolescentes e terceira idade. Além disso, são criadas duas classes: uma classe do ministério do 

silêncio para pessoas surdas e uma classe denominada alternativa, que se destinava aos 

visitantes e àquelas que não estavam matriculadas nos cursos. A classe alternativa oferecia 

estudos bíblicos através de textos sobre variados temas. Abaixo, a imagem da parte interna do 

Boletim Informativo, que apresenta a nova proposta curricular.402 

 

Figura 38 – Informativo da Escola Bíblica IBP 2003 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 
Figura 39 – Proposta curricular Escola Bíblica IBP 2003 

 

Fonte: Arquivo IBP 

                                                           
402 Proposta curricular 2003 no Boletim Informativo da Escola Bíblica IBP, 2003. 
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A proposta, apresentada em 2003, demonstra que o projeto de Ensino Bíblico da IBP 

estava em busca de seu próprio caminho. No entanto, tanto no projeto de 1997 quanto no de 

2003 não aparece nenhuma articulação com a metodologia de Leitura Popular e Feminista da 

Bíblia. Os dois projetos têm enfoque na aquisição de conhecimento e cultura bíblica, com pouca 

interação com questões da realidade e temas de gênero.  

 Conforme ponto 2.4.1 do capítulo 2 desta Tese, fui convidada a assumir a coordenação 

do programa de educação religiosa da IBP em 1993 e, dentre as atribuições incluídas na função, 

estava a coordenação do programa de ensino desenvolvido na escola bíblica. Como já relatado, 

nos primeiros anos do meu trabalho como educadora religiosa, dei prosseguimento ao programa 

já encontrado na Igreja, que seguia a padronização da Convenção Batista Brasileira, incluindo 

todo o currículo e estrutura da Escola Bíblica. Portanto, participei diretamente desse processo 

de reelaboração da Escola Bíblica na IBP, iniciado em 1997. Porém, meu envolvimento com a 

Leitura Popular e hermenêuticas feministas e de gênero, teve início por volta do ano 2000, 

quando me envolvi com o movimento de Leitura Popular da Bíblia e assessoria bíblica dos 

grupos do CEBI. Em 2005 dei início a pós-graduação em Leitura e Ensino da Bíblia na 

perspectiva da Leitura Popular e Feminista.  A monografia final do curso teve enfoque na 

hermenêutica feminista. Escrevi o seguinte trabalho: “Uma hermenêutica feminista e simbólica 

do Pentecostes: uma leitura de Atos 2:1-13 a partir da mulher”.403 O contato e aproximação 

com outro horizonte hermenêutico e as novas concepções apreendidas, provocaram reflexões 

que me conduziram a um processo de mudança, que vão reverberar no trabalho desenvolvido 

na Igreja. Em um texto que escrevi no ano de 2005, quando estava cursando a Especialização 

promovida pela Faculdades EST, e o CEBI, retratei esse processo de mudança:  

 

Alargando a minha tenda (Isaías 54:2-3): é exatamente assim que me sinto, depois de 

concluir mais uma etapa do DABAR. Alargando, estendendo, esticando. Cedendo 

espaço para tudo de novo que se apresenta diante de mim. São lugares, pessoas, ideias, 

conceitos, teologias, metodologias, liturgias. Tudo isso representa o novo que está 

sendo gerado e, ao mesmo tempo que me amedronta, também me desafia e me faz 

sentir como mulher em período fértil.404 

 

Fruto desse processo de mudança, conforme relatado no capítulo anterior, iniciei, em 

2006, na comunidade IBP, o grupo de estudos bíblicos Bíblia e Gênero, como um espaço 

alternativo de estudo bíblico comunitário e com objetivo de compartilhar com a comunidade as 

                                                           
403 BARROS, Odja S. Uma hermenêutica feminista e simbólica do Pentecostes: uma leitura de Atos 2:1-13 a partir 

da mulher. Monografia (Especialização em Assessoria Bíblica) – Faculdades EST. São Leopoldo/RS, 2005-

2007. 
404 BARROS, Odja. DABAR: Alargando a minha tenda. Por Trás das Palavras, Ano 25, n. 150, São Leopoldo/RS: 

CEBI. 2005, p. 33. 
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novas perspectivas hermenêuticas descobertas. Todas essas mudanças se materializaram na 

proposta de Escola Bíblica apresentada para o ano de 2007, quando aparece, de forma evidente, 

a articulação com uma hermenêutica bíblica popular, feminista e de gênero. Os objetivos, 

estrutura e currículo propostos, indicam outro rumo para o ensino bíblico na Igreja, articulado 

com os pressupostos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. O objetivo do novo projeto 

expressava: “promover um estudo da Bíblia que defenda e promova a vida, que ajude as pessoas 

a descobrirem na Bíblia, a Palavra de Deus, fazendo dela um instrumento para enfrentar os 

desafios e as questões da vida.”405 Duas questões expressas no objetivo estão diretamente 

relacionados com a Leitura Popular da Bíblia: ler a Bíblia a partir e em defesa vida, que é um 

dos pressupostos da Leitura Popular da Bíblia; e a expressão “descobrirem na Bíblia a Palavra 

de Deus”, fazendo a distinção entre Bíblia e Palavra de Deus, outro pressuposto da Leitura 

Popular da Bíblia. Na doutrina Batista, aprendida e ensinada anteriormente na Escola Bíblica 

IBP, não era feita essa distinção, que fazia com que a compreensão da Palavra de Deus fosse 

fechada e restrita ao texto escrito, sem diálogo com a vida e a realidade. Essas novas 

concepções, aparecem na proposta do novo programa exposto no Boletim Informativo 

apresentado abaixo: 

 

Figura 40 – Boletim Informativo IBP 2007: proposta de programa 

 
Fonte: Arquivo IBP  

                                                           
405 Folder de divulgação da Escola Bíblica IBP 2007. Arquivo pessoal.  
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Conforme o programa acima, foram propostos dois cursos. Um curso de 

aprofundamento bíblico - que visava “proporcionar uma formação contínua para as pessoas que 

desejam aprofundar os conhecimentos da Bíblia” e o curso, chamado de Palavra na Vida, que 

tinha como objetivo “trabalhar temas da realidade à luz da Palavra de Deus.” Dentre os temas 

propostos no curso Palavra na Vida estavam: Bíblia e gênero, Bíblia e ecologia, Bíblia e 

ecumenismo e Bíblia e sexualidade. Estes não eram temas que apareciam na Escola Bíblica da 

IBP nas propostas anteriores. A linguagem utilizada no folder e a proposta que articula a vida, 

a realidade e a Bíblia, remetem à influência do método da Leitura Popular da Bíblia e, desde 

cedo, evidenciam a presença de questões de gênero e sexualidade. Numa visão comparativa, as 

propostas de 1997 e 2003 estavam mais focadas em aquisição de cultura bíblica, desassociada 

da vida. Já a proposta de 2007 está mais comprometida a articulação Bíblia e Vida. Ambas as 

propostas apresentavam alguma descontinuidade com o antigo modelo de padronização Batista, 

onde a Bíblia era estudada como um manual ou conjunto de doutrinas, desconectada da vida e 

das demandas históricas nas quais a comunidade está inserida.  

Após, a proposta de 2007, a Escola Bíblica continuou um processo de frequente 

avaliação propondo adequações de formato e conteúdo, de acordo com as demandas que foram 

surgindo do constante diálogo com a realidade, mantendo a perspectiva hermenêutica da Leitura 

Popular, feminista e de gênero. Entendendo que uma proposta de ensino bíblico não necessita, 

somente, de modelo hermenêutico, mas, também, de um modelo pedagógico, buscou-se, 

investir em um modelo de ensino bíblico, contrário aos modelos tradicionais de “educação 

bancária”406, que realça uma relação pedagógica hierárquica e vertical. A partir da hermenêutica 

de gênero, buscou-se construir uma relação não autoritária de ensino bíblico, rompendo com 

atitudes hierárquicas de transmissão do conhecimento, fundamentadas em modelos patriarcais 

de poder e dominação, buscando uma proposta metodológica de ensino, baseada em um 

processo coletivo, participativo e crítico. O papel da pessoa que facilita o processo nos grupos 

da Escola Bíblica deixou de ser o de “professor” ou “professora” que ministra aulas. Sua tarefa 

passou a ser de acompanhamento do grupo, provocando, ajudando o grupo a crescer e, também, 

deixando-se provocar pelo grupo numa relação dialógica.  

                                                           
406 A educação “bancária” pressupõe uma relação vertical entre o educadora/educador e educando. A educadora/ 

educador é sujeito que detêm o conhecimento, pensa e prescreve, enquanto a pessoa educanda é objeto que 

recebe o conhecimento, é pensado e segue a prescrição. O/A educadora “bancário/bancária” faz "depósitos" 

nos educandos/educandas, e este passivamente as recebe. Tal concepção de educação tem como propósito, 

intencional ou não, a formação de indivíduos acomodados, não questionadores e que se submetem à estrutura 

de poder vigente. É o rebanho que como uma massa homogênea, não projeta, não transforma, não almeja ser 

mais. Paulo Freire faz essa crítica à educação que ele metaforicamente denomina de “bancária” e, em 

contrapartida a esta, descreve a educação libertadora ou problematizadora. Ver em:  FREIRE, Paulo. 

Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987, p. 62. 
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Atualmente a Escola Bíblica funciona em sistema de grupos de estudo com um tema 

comum, que é definido comunitariamente a cada ano. Primeiramente, uma proposta é 

apresentada e discutida na equipe de facilitação da Escola Bíblica composta por mim e pelas 

pessoas que coordenam os grupos. Depois, a proposta é levada para a Diretoria e, em seguida, 

para a Assembleia. Após definido o tema e o conteúdo dos estudos bíblicos começa o processo 

de preparação da equipe que assessora os grupos. Desse modo, o próprio espaço da equipe de 

assessoria da Escola Bíblica funciona como uma instância de estudo e formação, onde são 

oferecidas diferentes leituras e perspectivas para o estudo comunitário. A orientação 

hermenêutica da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, valorizou mais o processo comunitário 

de estudo, provocando mais dinamicidade na leitura comunitária da Bíblia sem modelos ou 

currículos fixos, buscando uma proposta de dialógica plural e ecumênica. A seguir, alguns 

exemplos das propostas temáticas desenvolvidas na Escola Bíblica nos anos de 2011, 2012 e 

2013. No Blog da Igreja, encontram-se os seguintes registros:  

 

Confira no link abaixo como foi o seminário de encerramento dos estudos do livro 

Com Jesus na contramão, do Frei Carlos Mesters. O seminário foi marcado pelo 

estudo dos três últimos capítulos do livro: capítulo 3 - Pr. Paulo Nascimento; capítulo 

4 - Prof. Ascânio Júnior; capítulo 5 - prof. Wilson Catão. Logo depois, o plenário 

participou com importantes aprofundamentos e meditações sobre as implicações de 

se andar com Jesus na contramão para a vida comunitária.407  
No próximo domingo, 04/03/2012, acontecerá o seminário de abertura da Escola 

Bíblica Dominical de nossa comunidade de fé IBP. Neste semestre estudaremos o 

Sermão do Monte (Mateus 5-7), inspirados pelas reflexões do livro Ser é o bastante: 

Felicidade à luz do Sermão do Monte, do Pr. Carlos Queiroz. O seminário acontecerá 

a partir das 9:00h na IBP.408 

No domingo 24/02 teremos a volta de nossa Escola Bíblica Dominical. Durante todo 

o ano de 2013 estudaremos a Tradição Joanina (João, as três Epístolas Joaninas e 

Apocalipse). No dia 24/02 teremos o seminário de abertura, com palestra da Pra. Odja 

Barros, seguida do debate com todos os presentes. Não fique de fora. Procure sua 

turma.409  

 

Abaixo apresento um quadro de temas que foram estudados no período de 2007-2017, 

construído a partir da memória e arquivo pessoal e do material pesquisado da IBP. 

 

 

                                                           
407 Referente ao tema estudado na Escola Bíblica em 2011, a partir do livro “Com Jesus na Contramão” de 

autoria do Carlos Mesters. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=Livro+com+Jesus+na+contram%C3%A3o>. Acesso em: 

2 jul. 2019. 
408 Refere ao tema de estudo da Escola Bíblica de 2012 baseado no Sermão do Monte (Mateus 5-7), a partir do 

livro Ser é o bastante: Felicidade à luz do Sermão do Monte, do Pr. Carlos Queiroz. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=escola+b%C3%ADblica>. Acesso em: 1 jul. 2019 
409  Referente ao tema da Escola Bíblica de 2013: Tradição Joanina (João, as três Epístolas Joaninas e Apocalipse). 

Disponível em: <https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=escola+b%C3%ADblica>. Acesso em: 2 

jul. 2019. 

 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=Livro+com+Jesus+na+contram%C3%A3o
https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=escola+b%C3%ADblica
https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=escola+b%C3%ADblica
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Quadro 3 – Temas da Escola Bíblica IBP 2007 - 2018 

ESCOLA BÍBLICA IBP 

Panorama temático de estudos 2007-2018 
 

ANO TEMA 

2007-2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

 

 

Cursos Bíblia e Vida – Material preparado pelas assessorias dos cursos. 

 

 Atos dos Apóstolos.  A partir do livro: O Movimento de Jesus depois da ressurreição: 

Uma interpretação libertadora dos Atos dos Apóstolos de autoria de Pablo Richard. 

Biblista católico. 

 

Ano que a IBP fez 40 anos. Foram preparados bíblicos comunitários com o Tema: Que 

igreja queremos ser? 

Os estudos foram produzidos por pessoas da comunidade. 

 

2011 
 

Estudo do livro Com Jesus na Contramão de Carlos Mesters – biblista católico 

 

2012 Estudo do livro sobre as bem-aventuranças com o livro Ser é o bastante – Carlos Queiroz.  

 

2013-2014 

 
Estudo dos Escritos Joaninos  

2015-2016 Paulo e suas Cartas  

 

2017 Aprofundamento na Carta de Gálatas e Romanos 

 

Fonte: Arquivo IBP 

 

Conclui-se, portanto, que a mediação hermenêutica da Leitura Popular e feminista e a 

hermenêutica de gênero, acentuou a dimensão da experiência comunitária da leitura e 

interpretação no espaço da Escola Bíblica. O novo caminho hermenêutico, pedagógico e 

metodológico proporcionou a construção de outro modelo de ensino e interpretação comunitária 

da Bíblia, que devolveu à comunidade a autoridade interpretativa, superando paradigmas 

hermenêuticos patriarcais hegemônicos.  

 

4.1.2 Leitura Popular e Feminista da Bíblia o ensino bíblico das crianças na IBP 

 

Conforme apresentado no ponto 2.3.1 do segundo capítulo, a pesquisa nos registros 

arquivos históricos da Igreja confirmaram que, desde a fundação em 1970, até o final da década 

de 90, o programa de educação religiosa da IBP, incluindo toda proposta de ensino bíblico 

direcionado às crianças, funcionava de acordo com a nomenclatura e modelo organizacional, 

padronizado pela denominação Batista para as igrejas. Os conteúdos utilizados para o Ensino 

Bíblico para as crianças era reprodução do programa e currículo denominacional. A literatura 

denominacional fornecia um conteúdo bíblico, unificado e padronizado para todas as Igrejas 

Batistas. O conteúdo dessa literatura, geralmente, reforçava modelos e discursos que estavam 

em oposição à proposta bíblico-teológica da IBP. Abaixo, a imagem da grade curricular de 
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2011-2012, ofertada pela Convenção Batista para a Escola Bíblica Dominical. A partir dos 

temas propostos na grade curricular, uma equipe da Convenção Batista prepara os Estudos 

Bíblicos a partir da visão da doutrina Batista e distribui através da literatura bíblica, que subsidia 

a escola bíblica infantil das Igrejas Batistas. Era a partir dessa orientação temática curricular 

que funcionava a Escola Bíblica Infantil da IBP até 2007. 

A coordenação da área de educação infantil da IBP estava entre as minhas atribuições 

como educadora religiosa e, portanto, passou por processos de reflexão e reconfiguração, 

impulsionadas pela nova orientação hermenêutica da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, 

similar ao processo da Escola Bíblica narrado acima. Depois do processo de desvinculação da 

padronização Batista, em 2007, foi organizada uma nova proposta e estrutura para o Ministério 

Infantil, como passou a ser chamado, com a seguinte organização e estrutura: Berçário, Culto 

Infantil, Escola Bíblica, Pequenos Grupos de Crianças. O ensino e formação bíblica das crianças 

da comunidade IBP acontece nesses espaços. Cada área tem uma equipe voluntária que 

coordena as atividades. A imagem abaixo é de um informativo publicado pelo Ministério 

Infantil em 2007 “Sementinhas de Jesus”410, onde aparece a organização do Ministério Infantil 

depois das reconfigurações que romperam com o modelo padronizado da convenção Batista. 

 

Figura 41 – Informativo Sementinhas de Jesus411 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

                                                           
410 Jornal Sementinhas de Jesus, junho de 2007. Publicação interna da comunidade IBP elaborada pela 

Coordenação do Ministério Infantil.  
411  Informativo Sementinhas de Jesus publicado pelo Ministério Infantil da IBP, em 2007. 
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Visando substituir a literatura bíblica da Convenção Batista, em 2007 foi elaborado o 

primeiro projeto totalmente construído pela equipe da Escola Bíblica Infantil da IBP. A 

proposta foi trabalhar - não com uma literatura, mas com projetos temáticos, reunindo material 

diverso sobre o tema e adaptando à linguagem para crianças. O primeiro projeto desenvolvido 

com a Escola Bíblica foi sobre Bíblia e ecologia. O tema do projeto foi “Um Jardim chamado 

terra: espaço de vida, cuidado e felicidade”. Todos os estudos bíblicos, metodologias e recursos 

pedagógicos foram construídos pela equipe de professoras e professores da Escola Bíblica 

Infantil. A proposta metodológica e pedagógica era de construção coletiva do conhecimento 

bíblico, envolvendo as crianças no processo de produção de conteúdo. Abaixo, anotações salvas 

em meu registro pessoal de uma síntese do primeiro encontro de planejamento onde constam 

objetivos, conteúdo e metodologia do projeto. 

 

Figura 42 – Síntese do planejamento do projeto “Bíblia e Ecologia” 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A partir do primeiro projeto seguiram-se outros com diversos temas e seguindo a mesma 

metodologia. A própria equipe da Escola Bíblica Infantil não aceitava mais voltar a usar 

literaturas evangélicas e passou a construir uma proposta de currículo que dialogava com vários 

temas a partir da Bíblia, seguindo orientada por uma hermenêutica inspirada na metodologia da 

Leitura Popular da Bíblia, onde a Bíblia é apresentada às crianças como um livro que fala da 

vida e não um livro de regras e doutrinas, buscando descontruir conceitos e doutrinas patriarcais 

transmitidas pelo ensino, através da literatura bíblica doutrinadora Batista. Em 2017, foi feita 

uma proposta de currículo para o público infantil de três anos, com material selecionado e 

preparado pela própria equipe da Escola Bíblica. Em uma carta enviada pela coordenação aos 

familiares das crianças, informando sobre a nova proposta curricular, aparece a concepção de 

ensino bíblico que orienta:  

Como Igreja Batista que somos cremos que a Bíblia é o nosso livro de fé e de prática. 

Cremos que Deus fala através da Bíblia e por isso queremos que os pequeninos e 

pequeninas da nossa Igreja desde cedo possam compreender o valor da Bíblia para 

suas vidas. Queremos, no entanto, que nossas crianças aprendam a amar a Bíblia, sem 

idolatrá-la. Aprendam a obedecer a palavra de Deus, sem, porém, torná-la Lei ou Letra 

fria e morta. Queremos que nossas crianças descubram que a palavra de Deus continua 

viva e atuante e que ela pode trazer vida e alegria para quem caminha de acordo com 

ela.412 

 

Na mesma carta é apresentado o objetivo e a  nova proposta do currículo que se seguirá 

por três anos: 

Bíblia: Um livro que fala da Vida. Este será o tema do nosso ano da nossa Escola 

Bíblia Infantil IBP. Neste ano estaremos iniciando um programa de estudo de três 

anos (2017-2019) com o objetivo de oferecer uma visão geral da Bíblia. para as 

crianças a partir da visão de fé que tem sido desenvolvida em nossa comunidade. Com 

o tema Bíblia: Um Livro que fala da Vida será apresentado para as crianças uma visão 

geral sobre o que é a Bíblia, como ela foi formada, suas línguas originais, traduções, 

como ler e interpretar a Bíblia e qual o seu valor e importância para vida. Tudo isso 

com uma linguagem dinâmica e metodologias adaptadas aos diferentes níveis de 

compreensão e aprendizagem das crianças e pré-adolescentes. (..) O currículo seguirá 

a seguinte sequencia: Ano 1 (2017) - Bíblia, um livro que fala da Vida: uma introdução 

à Bíblia; Ano 2 (2018) - As crianças ocupam a Bíblia: conhecendo o Antigo 

Testamento; Ano 3 (2019) - Na Escola de Jesus: Aprendendo com Jesus e os 

Evangelhos.413 

 

Com novas dinâmicas interpreativas e novos referencias hermenêuticos, a Bíblia passou 

a ser apresentada a partir dessa proposta  comprometida com a vida e a realidade e em relação 

com a proposta eclesial e teológica da Igreja. Exemplo disso foi a aula de abertura com o tema 

da escola bíblica “As crianças ocupam a Bíblia: conhecendo o Antigo Testamento”, onde foi 

introduzida a história da formação do povo de Deus a partir das referências do Movimento Sem 

Terra. O cenário de uma acampamento foi montado e uma militante do movimento foi 

                                                           
412 Carta aos pais e responsáveis pelas crianças da Escola Bíblica IBP, 2017. Fonte: Arquivo da IBP. 
413 Carta aos pais e responsáveis das crianças da Escola Bíblica IBP, 2017. Fonte: Arquivo IBP. 
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convidada para o diálogo, que relacionava a experiência do povo bíblico que, na origem, foi um 

povo que caminhou em busca de uma terra prometida, com  a experiência do povo que hoje luta 

pelo direito à terra. A foto abaixo apresenta o cenário da aula. 

 
Figura 43 - Aula de abertura da Escola Bíblica Infantil da IBP 2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

As questões de gênero, raça e sexualidade que começaram  a fazer parte do debate 

bíblico e teológico da IBP, a partir da formação do Grupo e Gênero e, mais intensamente, a 

partir da prática interpretativa desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá no Acampamentos de 

Mulheres, começa a interagir com  outros espaços, grupos e Ministérios da IBP. O Ensino 

Bíblico para crianças, passou a interagir com os temas e reflexões teológicas que são 

desenvolvidos na comunidade. A seguir, apresento dois relatos que demonstram essa interação 

de temas e perspectivas hermenêuticas, que vão se entrecruzando na prática interpretativa 

comunitária das crianças IBP. 

O primeiro exemplo tem a ver com o tema de gênero e raça. Em uma aula da Escola 

Bíblica Infantil sobre a formaçao do povo de Deus no Antigo Testamento, foi apresentada a 

história da família de  Abraão, Sara, Hagar, Ismael e Isaque, primeira família da formação do 

povo Hebreu. De acordo com o relato da  professora, uma mulher negra, que participava dos 

Acampamentos de Mulheres e também dos encontros promovidos pela Pastoral da Negritude 

IBP, fez uma apresentação privilegiando a história de  Hagar e Ismael,  destacando o sofrimento 

dela e das  mulheres negras que, muitas vezes, abandonadas ainda grávidas, criam seus filhos 

sozinhas. Depois, foi proposta uma atividade de desenho livre sobre o tema da aula. A maioria 

das crianças fez diferentes desenhos coloridos. Uma das crianças fez o desenho abaixo:  
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Figura 44 - Desenho livre na Escola Biblica Infantil da IBP - 2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Após a aula, a professora enviou o desenho, acompanhado da seguinte mensagem: 

“Desenho livre à respeito dos assuntos estudados até aqui: a criação e as primeiras famílias da 

Bíblia”. Chamou a atenção o desenho em preto e branco. Assim, o autor falou para mim, quando 

eu perguntei o que havia desenhado: - A mãe Hagar, a flor do deserto.”414 Foi pelas releituras 

bíblicas do grupo Flor de Manacá que a Hagar tornou-se conhecida e destacada entre as 

matriarcas da Bíblia e chamada, pelo Grupo Flor de Manacá, de flor do deserto. Assim, as 

linguagem, olhares e leituras e releituras  bíblicas, foram se entrecruzando na hermenêutica 

bíblica comunitária da IBP. O outro exemplo aconteceu durante o Acampamento de Crianças 

da IBP, que acontecem desde o ano de 2002 e representa um importante espaço de formação 

bíblica infantil. As crianças passam um final de semana reunidas a partir de um tema que é 

estudo em perspectiva bíblica. Nestes encontros, também passou a haver interação com as 

questões de gênero e sexualidade. A experiência abaixo relatada é um dos exemplos onde esse 

estudo das crianças interage com o tema da homossexualidade:  

O tema do Acampamento de Crianças da IBP, em 2014, “Construindo novos céus e nova 

terra” foi inspirado na leitura do Apocalipse, que estava sendo estudado na Escola Bíblica da 

IBP para pessoas adultas naquele ano. No estudo bíblico de abertura foi realizada uma dinâmica 

para que as crianças pensassem no que faz e no que não faz parte dos novos céus e da nova 

terra, utilizando duas caixas, conforme demonstra a figura abaixo. 

 

 

 

                                                           
414 Mensagem e desenho foram enviados pelo grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Infantil no dia 23 de abril de 

2017.  
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Figura 45 - Estudo bíblico de abertura do Acampemento das crianças IBP 2014415 

      
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As crianças em grupo, recebiam tiras de papel onde podiam escrever o que queriam 

colocar em cada caixa. Em um dos grupos, uma das crianças, filha de um casal heterossexual, 

afirmou que homossexuais não iriam para o novo céu e a nova terra e, por isso, colocou na caixa 

das coisas velhas. O melhor amigo dessa criança, que é filho de pais homossexuais, retrucou: 

“Mas, como ficam meus pais? Você não gosta dos meus pais?” Imediatamente, a outra criança 

falou: “- Ah! É verdade! Vamos colocá-los nas coisas novas!”.  

O teólogo Marcos Monteiro, que foi Pastor da Igreja no período de 1987-1992, ouvindo 

relatos sobre essa experiência, escreveu o texto intitulado “Eu fico com a pureza da resposta 

das crianças.” Segundo ele: 

Em um acampamento de crianças de uma Igreja Batista o tema condutor era o livro 

de Apocalipse e a tarefa das crianças era recriar a Nova Jerusalém, a cidade ideal que 

desce dos céus para a terra. O que entra e o que não entra, quem fica de dentro e quem 

fica de fora da cidade era o exercício a que se aplicaram com entusiasmo. Em um dado 

momento, uma das crianças pega um bonequinho e bota no lixo, afirmando que 

homossexuais não poderiam fazer parte da cidade de Deus. Então, Claudinho, 

imediatamente retira o bonequinho do lixo indignado e afirma: “Não. Meus pais 

entram sim na cidade. Amo muito meus pais e eles são pessoas do bem”. A reação das 

outras crianças foi a esperada. Bem, esperada somente de crianças. Concordaram 

imediatamente que os dois pais gays deviam fazer parte da cidade porque acima de 

tudo eram os pais de Claudinho e crianças são aquele tipo de pessoa que ainda acha 

que as relações afetivas estão acima de qualquer outra coisa e que as pessoas queridas 

não carregam rótulos, têm nomes próprios. No olhar ainda puro das crianças, Jean e 

Samuel vão fazer parte da cidade santa. A Nova Jerusalém é a maquete Cristã do novo 

mundo. Surpreendentemente, os cristãos são atualmente talvez o grupo mais 

empenhado em colocar na lata de lixo tanto os homossexuais quanto as famílias 

constituídas por pessoas do mesmo sexo e a nossa esperança é que as igrejas aprendam 

com Claudinho e as outras crianças a mudar os critérios de inclusão de pessoas na 

nova sociedade. Revisar os manuais substituindo rótulos de diversas naturezas por 

valores éticos como justiça, verdade e amor não será tarefa fácil para quem acumulou 

ao longo do tempo montanhas de argumentos para justificar preconceitos e 

discriminações especialmente de ordem sexual.416  

                                                           
415 Material usado no estudo bíblico de abertura do Acampamento das crianças IBP 2014. 
416 MONTEIRO, Marcos. Eu fico com a pureza da resposta das crianças: homossexualidade e família. Publicado 

em 17.10.2015. Disponível em: <http://madoniram.blogspot.com/2015/10/eu-fico-com-pureza-das-respostas-

das.html>. 

http://madoniram.blogspot.com/2015/10/eu-fico-com-pureza-das-respostas-das.html
http://madoniram.blogspot.com/2015/10/eu-fico-com-pureza-das-respostas-das.html
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O que foi apresentado sobre a hermenêutica bíblica comunitária desenvolvida com as 

crianças IBP tem elementos que indicam uma nova orientação hermenêutica, que foi sendo 

desenvolvida nos espaços de Ensino Bíblico e a interação com temas e perspectivas de leituras, 

que passam a se entrecruzar na prática interpretativa comunitária. Na base desses processos, 

estão os referenciais da Leitura Popular e Feminista da Bíblia introduzidos pelo Grupo Flor de 

Manacá. 

 

4.1.3 Hermenêutica bíblica comunitária e a ordenação de mulheres ao ministério 

pastoral na IBP 

 

No Brasil, a primeira ordenação de uma mulher ao Ministério Pastoral por uma igreja 

filiada à Convenção Batista Brasileira, deu-se no ano 1999, sob muito conflito e tensão interna. 

Em julho de 1999, Silvia Nogueira tornou-se a primeira mulher Batista ordenada ao pastorado 

titular da Primeira Igreja Batista, em Campo Limpo/SP. A Convenção Batista Brasileira 

estudou o assunto em diversos momentos e de diversas maneiras, até que, respeitando o 

princípio Batista da autonomia das Igrejas, a CBB, reunida em Assembleia em 1996, entendeu 

que o assunto deveria ser deixado a critério das igrejas locais. A partir deste momento, as igrejas 

começaram os processos internos.417 

Na IBP, o assunto da ordenação de mulheres foi, primeiramente, o que envolveu 

diretamente questões de hermenêutica bíblica e a questão de mulheres e de gênero. 

Impulsionada pela abertura do debate em nível nacional entre as Igrejas Batistas, a IBP deu 

início à discussão no ano 2002. Seguindo o princípio do governo congregacionalista, a IBP, 

conforme registro de Ata da Assembleia do dia 29 de setembro de 2002418, deu início ao 

processo de discussão sobre o assunto. Foi indicada uma comissão para coordenar o processo 

de estudo com a comunidade, na qual eu não estava incluída para não exercer algum tipo de 

influência em função da posição que eu ocupava na liderança da Igreja. A questão está assim 

relatada na referida Ata: 

Ordenação feminina ao ministério pastoral - Foi apoiado a criação de uma 

comissão para estudar o assunto e discutir com a Igreja no sentido de encaminhar ao 

plenário uma posição quanto a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Foi 

eleita a seguinte comissão: Alice Casado Jacinto, Crisonete Nogueira da Silva 

Barbosa, Eliane Reis Neves Bezerra, José Antônio Jacinto, Maria da Conceição Souza 

e Silva, Paulo Zacarias da Silva e Ronaldo Alves.419  

                                                           
417 Sobre a ordenação de mulheres na CBB, ver: STEPHANINI, Valdir.  Mulheres no Ministério Pastoral Batista.  

Revista Reflexus, Ano XII, n. 19, 2018/1. Vitória: Faculdade Unida, p. 104-121.  
418 Ata da Assembleia regular da Igreja Batista do Pinheiro do dia 29 de setembro de 2002. Livro n. 5 (1995-2009). 

Fonte: Arquivo de Atas da IBP. 
419 Livro de Ata da IBP do dia 29 de setembro de 2002. 
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Durante o processo de estudo e amadurecimento comunitário sobre o assunto foram 

fundamentais os processos de estudo bíblico orientados por uma hermenêutica bíblica, que 

permitia um olhar amplo para o assunto, buscando ler os textos bíblicos e posições teológicas 

diversas sobre o tema. O espaço da Escola Bíblica foi importante para o estudo que ajudou a 

comunidade a definir seu posicionamento frente ao assunto com autonomia. Depois de um 

período de estudo, o parecer final da Comissão trazia a seguinte recomendação: “(...) que a 

Igreja Batista do Pinheiro identifique, reconheça e ordene pessoas do sexo feminino ao 

Ministério Pastoral”420. O parecer final da Comissão foi apresentado na Assembleia do dia 30 

de março de 2003, sendo aprovado por maioria de votos. O parecer incluía relato de todas as 

atividades e textos estudados na Escola Bíblica.  

Atividades da Comissão: Realizou reuniões para definir linhas de trabalho; Um 

membro da comissão, Ronaldo Alves produziu um texto: A Mulher na Bíblia como 

subsidio para discussão; A comissão se comprometeu a estudar o assunto e fomentar 

o debate na Igreja; Realizou consulta aos pequenos grupos; Colocou à venda o livro 

Ordenação de Mulheres ao Ministério Pastoral do Pastor João Ferreira Santos; Em 

parceria com a direção da Escola Bíblica, promoveu a discussão dos seguintes textos: 

A Mulher na Bíblia de Ronaldo Alves, O ministério ordenado de mulheres de Joyce-

Every Cleyton, Ordenação Feminina : O que o Novo Testamento tem a dizer de 

Augustus Nicodemos e ordenação de Mulheres ao Ministério Pastoral de João Ferreira 

Santos; Realizou encontros com os facilitadores de grupo de estudo para 

aprofundamento das discussões; Promoveu um fórum de debate na manhã de 23 de 

fevereiro de 2003 com dois oradores: Waldir Martins e Ronaldo Alves, contando com 

a participação dos presentes com perguntas e respostas. Considerando: 

1.Considerando que a comunidade acolheu a discussão da temática com bastante 

abertura e sensibilidade; 2.Considerando que no processo de discussão apresentamos 

ideias favoráveis e contrárias à ordenação feminina ao ministério pastoral; 

3.Considerando que nas consultas aos pequenos grupos, discussões na Escola Bíblica, 

fórum de debates e consultas informais a maioria absoluta da Igreja manifesta-se 

favorável a ordenação feminina ao ministério pastoral;  4.Considerando que o Espirito 

Santos é derramado sobre filhos e filhas (Joel 2:28-29) que o Espírito Santo distribui 

seus dons a cada um como lhe convém (I Coríntios 12:11), 5.Considerando que 

homens e mulheres estão no mesmo nível , seja quando a criação ou quanto a 

redenção; 6.Considerando que é Deus quem vocaciona, a Igreja quem identifica, 

reconhece a vocação e ordena para o exercício do ministério pastoral. Parecer: Diante 

dos passos seguidos, das considerações supra, a comissão é de parecer favorável que 

a Igreja Batista do Pinheiro identifique, reconheça e ordene pessoas do sexo feminino 

ao ministério pastoral. É o parecer.421  

 

Depois de passar e ser aprovada pelo Concílio Ordenatório e pela Ordem de Pastores 

Batistas de Alagoas, conforme trecho da Ata do exame, no dia 24 de fevereiro de 2007, 

transcrito abaixo, quatro anos após a resolução da IBP, aconteceu a cerimônia da minha 

ordenação ao Ministério Pastoral, no dia 21 de março de 2008. 422 

ATA DO EXAME AO MINISTÉRIO DA PALAVRA DA CANDIDATA ODJA 

BARROS SANTOS.  

                                                           
420 Ata da Assembleia da IBP do dia 30 de março de 2003. Disponível no arquivo da IBP. 
421  Ata da Assembleia regular da Igreja Batista do Pinheiro realizada no dia 30 de Marco de 2003. Livro 4 (1995-

2009). Arquivo da IBP. 
422  Registro no Boletim da Cerimônia de Ordenação, realizada no 21 de março de 2007. Fonte: Arquivo IBP. 
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No dia 24 de fevereiro de 2007, às 16h.,15min, nas dependências da IGREJA 

BATISTA DO PINHEIRO, situada à Rua Miguel Palmeira, 1300 – Pinheiro – Maceió 

– Alagoas, À Igreja reuniu-se com o objetivo de realizar o exame para o Ministério da 

Palavra da irmã ODJA BARROS SANTOS, Educadora Cristã, formada pelo 

Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil – STBNB, o Concílio foi convocado 

pela IGREJA BATISTA DO PINHEIRO.(...) Com as respostas claras e objetivas a 

todos os questionamentos a ela dirigida, o Examinador, os Pastores e a Igreja presente 

se dão por satisfeitos. Após se assegurar de que nenhum outro Pastor usaria da palavra, 

a Diretoria do Concílio e os Pastores presentes foram convidados a se reunirem num 

recinto à parte; onde os membros do Concílio se reúnem, e depois de ouvido o parecer 

de todos, retornamos para o recinto anterior (na Igreja), onde o Presidente do Concílio 

Pr. José Alberto calado de Almeida, proferiu o resultado do exame, com a aprovação 

unânime da candidata Odja Barros Santos.
423

 

 

Em 2008, foram iniciados mais dois processos de ordenação de mulheres na IBP: da 

missionária Cleide Galvão, que não foi concluído por decisão da própria candidata e de 

Marinilsa Maria da Conceição424, que foi ordenada na IBP em março de 2008 e, atualmente, 

atua numa Igreja Batista no interior de Alagoas. 

Analisando o processo comunitário que conduziu a ordenação de mulheres ao Ministério 

Pastoral na IBP, pode-se constatar alguns importantes elementos relacionados ao tema da 

investigação nesta pesquisa. O primeiro diz respeito ao processo de amadurecimento da 

hermenêutica bíblica comunitária, demonstrada no tratamento do tema. As atividades 

desenvolvidas pela Comissão responsável pelo processo promoveram estudos bíblicos, 

seminários, discussão nos pequenos grupos, fóruns e debates comunitários. Apesentaram à 

comunidade um amplo material bíblico e teológico de diferentes posicionamentos em relação 

ao tema, oportunizando o acesso qualificado aos argumentos contra e a favor da ordenação, 

habilitando a comunidade para que exerça o seu poder interpretativo. O segundo elemento foi 

o importante espaço que a Escola Bíblica ocupou no estudo do tema. A desvinculação com o 

modelo e literatura da denominação, favoreceu que a Escola Bíblica se tornasse um espaço de 

leitura, estudo e livre interpretação comunitária da Bíblia.  

E o terceiro e último elemento, tem a ver com a caminhada com a Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia, que está na base dos processos de revisão das práticas interpretativas e que 

direcionou a comunidade à hermenêutica de gênero, que foi fundamental no tema da ordenação 

e em outros processos relacionados às questões das mulheres e gênero na IBP nesse período. 

Esta afirmação está baseada tanto no relato feito sobre o processo comunitário que resultou na 

ordenação, como em outras observações, feitas durante a análise das Atas da Igreja no período 

entre 2002 e 2007.  Considerando que o processo de discussão e aprovação do assunto se deu 

                                                           
423  Ata do Concílio realizado pela Ordem dos Pastores Batistas de Alagoas para o exame da candidata Odja Barros 

Santos, no dia 24 de fevereiro de 2007. (Anexo). 
424  Ata da Assembleia da Igreja Batista do Pinheiro realizada no dia 17 de fevereiro de 2008. Livro de Atas da 

IBP nº 4 (1995-2009). 
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entre 2002-2003, mas os primeiros processos de ordenação aconteceram somente em 2007-

2008, no mesmo momento em que se consolidava o projeto Flor de Manacá na comunidade 

IBP e, considerando outros processos relacionados  às questões de mulheres e gênero, que 

ocorreram na comunidade entre 2002-2003 e 2007-2008, é possível evidenciar que as releituras 

bíblicas propostas pelo grupo Flor de Manacá em sua origem, em 2006, tiveram relação com 

essas mudanças pertinentes ao modo como a agenda teológica da Igreja passou a considerar a 

questão. 

 Em 2004 foi eleita a primeira mulher como vice-presidente da Igreja, conforme Ata do 

dia 4 de janeiro de 2004. Foi eleita Eliane Reis Neves Bezerra de Melo como vice-presidente425. 

De acordo com o Estatuto da Igreja, o presidente é sempre o Pastor/Pastora titular e a vice-

presidente assume, oficialmente, no impedimento do presidente. Até 2004, não tinha havido 

sequer uma mulher indicada para a função de vice-presidente. Em 2006, foi eleita a segunda 

mulher para vice-presidência da Igreja: Maria da Conceição Souza e Silva426. Historicamente 

as mulheres ocuparam a função de Secretárias na Diretoria, responsáveis pelas Atas das 

reuniões. Entre 2004-2006, duas mulheres ocuparam a função de vice-presidente. Isso revelou 

um processo de transformação - em relação às mulheres e à Igreja, para além do tema da 

ordenação. A pauta eclesial da IBP passou a ser provocada pela nova atitude de participação 

das mulheres, ocupando outros lugares nos espaços e instâncias decisórias da Igreja.  

Outro elemento importante identificado ao pesquisar as Atas nesse período, foi outra 

decisão que está relacionada às questões de gênero e ordenação, que acabou sendo provocada 

durante os debates sobre a ordenação de mulheres.  Conforme Ata do dia 24 de julho de 2006427, 

a Assembleia da IBP aprovou a seguinte resolução: “Autorização para celebrar a Ceia do 

Senhor, batismos de crianças e cerimônia de sepultamento, concedida aos obreiros e obreiras 

que estão no campo missionário e aos irmãos e irmãs indicados e autorizados pela 

Assembleia”.428 Ou seja, a partir dessa decisão, missionárias e missionários não ordenados, que 

                                                           
425  Ata da Assembleia Extraordinária de eleição da nova Diretoria IBP realizada no dia 04 de janeiro de 2004. 

Livro n. 4 (1995-2009). Fonte: Arquivo de Atas da IBP. 
426  Ata da Assembleia Extraordinária de eleição da nova diretoria IBP realizada no dia 12 de fevereiro de 2006. 

Ata n. 4 (1995-2009). Fonte: Arquivo de Atas da IBP. 
427  Ata da Assembleia regular da Igreja Batista do Pinheiro realizada no dia 24 de julho de 2006. Livro de Ata N. 

04 (1995-2009). Fonte: Arquivo de Atas da IBP. 
428  Campos missionários se refere a congregações não autônomas, que foram organizadas pela Igreja do Pinheiro 

em pequenas cidades do sertão e do litoral alagoano. A Igreja Batista do Pinheiro indica e mantém os 

missionários e missionárias ou obreiros e obreiras que servem nessas congregações, que podem ser ordenados 

ou não ordenados. Atualmente as congregações não têm pessoas ordenadas nas congregações. Duas 

congregações são lideradas por duas mulheres não ordenadas: Rita de Cássia Silva Mota na congregação de 

Alto da Madeira/AL e Sandra Helena Tavares F. de Melo, na congregação de Jacaré dos Homens AL. 

Conforme equipe missionária da IBP registrada no Boletim Dominical da IBP. Versão digital disponível em:  

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/>. Acesso em: 6 de jul. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/
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trabalham nas congregações da IBP, foram autorizados para ministrar as ordenanças e ritos, que 

eram restritos aos ordenados, tendo, assim, a mesma autorização institucional de ministros e 

ministras ordenadas. Considerando que a Igreja Batista do Pinheiro conta em seu rol de obreiros 

e obreiras, os que atuam em campos missionários, três mulheres não ordenadas passaram, a 

partir dessa decisão, a ter o mesmo “poder sacerdotal”, antes restrito aos homens. Essa decisão 

se tornou tão importante quanto a ordenação de mulheres ao Ministério Pastoral. Ao mesmo 

tempo “des-clericalizou” e “des-patriacalizou” a concepção de ordenação na Igreja. Esse foi 

mais um passo importante no processo de desconstrução do modelo eclesiástico clericalista e 

patriarcal em vista de “outro gênero de igreja” 

  

4.1.4 Leitura popular e negra da Bíblia na IBP 

 

Fundada em 15 de novembro de 2005, a Pastoral da Negritude foi formada por um grupo 

de negros e negras da IBP interessadas e comprometidas em despertar à comunidade evangélica, 

uma consciência da negritude, resgatando a presença e a cultura africana na história bíblica e 

construindo um projeto de pastoral de militância contra a discriminação racial dentro e fora da 

Igreja. Abaixo, imagem da logomarca da Pastoral da Negritude IBP, criada em 2005.429  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
429 Informação e imagem apresentada no Blog da Pastoral da Negritude IBP. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html>. Acesso em: 6 jul. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html
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Figura 46 - Logomarca Pastoral da negritude IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A pastoral, em texto escrito para a Revista Flor de Manacá, destacou sua origem a partir 

de uma Igreja que caminha na luta por justiça e o compromisso com o diálogo religioso, tendo 

por base as Escrituras: 

Fazemos parte de uma Igreja que caminha na luta pela justiça social, respeitando as 

demais religiões e repudiando todo e qualquer tipo de discriminação. Nossa base está 

nas Escrituras Sagradas que é a nossa rega de fé e prática, afirmando que: "não pode 

haver judeu; nem negro; nem escravo; nem liberto; nem homem; nem mulher; porque 

todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gálatas 3.28).430 

 

Embora a Pastoral de Negritude IBP tenha surgido em 2005, inicialmente manteve uma 

atuação mais voltada para a militância no movimento negro alagoano, com pouca incidência na 

comunidade IBP. Foi a partir do convite feito pelo grupo Flor de Manacá à Pastoral da 

Negritude, para um trabalho conjunto na segunda edição da Revista, que teve início o processo 

de aproximação e diálogo entre o Grupo Flor de Manacá e a Pastoral da Negritude. Como foi 

detalhado no capítulo anterior, a segunda edição da Revista Flor de Manacá propôs uma 

releitura do Êxodo na perspectiva hermenêutica étnica e de gênero. Na Revista, a Pastoral da 

Negritude escreveu o texto intitulado “A presença do Axé na comunidade de Cristo: a 

experiência da Pastoral da Negritude da Igreja Batista do Pinheiro”, onde apresentou um relato 

                                                           
430  Texto Disponível em: <https://batistadopinheiro.Blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html>. Acesso em: 

20 jun. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html
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sobre a experiência da formação da Pastoral articulada com um processo de releitura popular e 

negra da Bíblia.  

A partir da atuação da Pastoral, temos desencadeado um processo pedagógico de 

(re)pensar a nossa afrodescedência e “afrobrasilidade” no interior da Igreja, sempre 

vinculados a conjuntura da sociedade em geral, nos esforçando principalmente, em 

(re)descobrir a nossa participação na formação do povo de Deus e na tradição Cristã, 

usando as “lentes” da teologia negra. Buscamos fomentar junto à comunidade de 

Cristo, um processo de formação crítica visando alcançar um estágio de cura e 

reconciliação para superar a intolerância étnico-religiosa instauradas na 

individualidade de cristãos e cristãs, e socialmente nas Igrejas. A partir de um 

processo de releitura popular e negra da Bíblia, ressignificando a de instrumento de 

opressão, para instrumento de libertação – e neste movimento dialético, esperamos 

contribuir para romper as cadeias que tentam anular e “demonizar” historicamente 

qualquer vestígio da herança africana no presente e no passado de nossas irmãs negras 

e irmãos negros. Afinal, nos ensina Jesus Cristo: “Conhecereis a Verdade, e a Verdade 

vos libertará!”.431 

 

O Lançamento da segunda edição da Revista Flor de Manacá, aconteceu em ato 

comemorativo ao dia da Consciência Negra, preparada conjuntamente pelo Grupo Flor de 

Manacá e a Pastoral da Negritude IBP.  As imagens do lançamento ficaram registradas no Blog 

da Pastoral da Negritude, conforme convite apresentado abaixo: 

 

 

Figura 47 – Convite de Lançamento da segunda edição da Revista Flor de Manacá em parceria com a Pastoral 

da Negritude. IBP, 27 de novembro de 2008. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

A Pastoral da Negritude e o grupo Flor de Manacá desenvolveram outras ações no 

âmbito da Igreja, comemorando criticamente importantes datas de luta, como aconteceu no dia 

8 de março de 2016, quando foi comemorado o Dia Internacional da Mulher com numa 

                                                           
431 TERTO, Franqueline, SANTOS, Gilvaneide José dos, SILVA FILHO, Benedito Jorge. A presença do Axé na 

comunidade de Cristo: a experiência da Pastoral da Negritude da Igreja Batista do Pinheiro. Revista Flor de 

Manacá, Ano 1, n. 2, novembro de 2008, p. 19.  
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celebração e, ao mesmo tempo, uma denúncia dos altos índices de violência contra as  mulheres 

negras em Alagoas, conforme ficou registrado no Blog da Pastoral da Negritude IBP: 

“Participação na celebração do dia 8 de março, junto com o Grupo Flor de Manacá, refletindo 

sobre os altos índices de violência aos quais nossas irmãs negras são submetidas”.432 As fotos 

abaixo são dessa celebração: 

 
Figura 48 - Grupo Flor de Manacá e Pastoral de negritude IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 49 - Celebração do dia 8 de março. Grupo Flor de Manacá e Pastoral de Negritude IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

                                                           
432 Blog da Pastoral da Negritude IBP. Disponível em: <https://batistadopinheiro.Blogspot.com/p/pastoral-da-

negritude-ibp.html> Acesso em: 6 jun. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html
https://batistadopinheiro.blogspot.com/p/pastoral-da-negritude-ibp.html
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Além das atividades celebrativas, a Pastoral da Negritude e o Grupo Flor de Manacá 

passaram a realizar estudos bíblicos e seminários conjuntos, cruzando os temas de gênero e 

negritude na Bíblia. A imagem abaixo apresenta a sala de estudo bíblico da Igreja decorada 

com símbolos do Flor de Manacá e da Pastoral da negritude, para a realização do seminário 

“Bíblia na ótica da Teologia negra”, com a palestrante Adriana, do CEBI da Bahia, realizado 

em novembro de 2008. 

 
Figura 50 - Atividades promovidas pela Pastoral de Negritude IBP 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A atuação da Pastoral da Negritude em parceira e diálogo com o Grupo Flor de Manacá, 

propondo para a comunidade uma leitura bíblica na perspectiva étnica e de gênero, representa 

mais um dos desdobramentos da Leitura Popular e Feminista na comunidade IBP e mais um 

passo fundamental para o cultivo do projeto de outro gênero de Igreja. 

 

4.1.5 Leitura Popular e Feminista da Bíblia e o Acampamento de homens IBP 

 

Conforme foi trabalhado no capítulo 2, as organizações da IBP foram formadas a partir 

do modelo e nomenclaturas padronizadas pela Convenção Batista. A organização de homens 

era denominada União Masculina Missionária. Acompanhando o processo de reconfiguração 

do programa de educação religiosa da IBP, a denominação também passou por processos de 

mudanças em sua nomenclatura e proposta de trabalho. Como educadora religiosa da IBP, 

acompanhei o processo de transição, que aconteceu no ano de 1998. A União Masculina passou 
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a ser identificada como Ministério de Homens da IBP, no entanto, o grupo tinha pouca 

articulação e atuação comunitária. Foi somente em 2004, em grande parte inspirado pelo 

processo vivido pelas mulheres nos acampamentos, que o Ministério de Homens começou a 

realizar o Acampamento de Homens da IBP433, inicialmente, sem uma proposta hermenêutica 

definida. No entanto, os acampamentos tornaram-se espaços estratégicos para fortalecer a 

integração do grupo. Foi a partir de 2010 que teve início um processo de interação dos homens 

com a proposta hermenêutica do grupo Flor de Manacá e com as questões de gênero e 

masculinidade. Primeiro, em 2010, quando fui convidada para uma reflexão bíblica no 

Acampamento de Homens para compartilhar a leitura feminista Flor de Manacá da Bíblia para 

os homens. Depois disso, teve início um processo de aproximação dos homens com as mulheres 

IBP e, consequentemente, com a proposta de hermenêutica bíblica e gênero, desenvolvida pelo 

grupo Flor de Manacá. No Boletim Dominical da IBP, aparece o convite para encontro de 

homens e mulheres da IBP.434 

 

Figura 51 - Boletim Dominical IBP, 17 de dezembro 2011 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

                                                           
433 A liderança do Ministério de Homens dá esse depoimento na comunidade IBP com frequência sobre a influência 

do Flor de Manacá no Acampamento de Homens. 
434 Capa do Boletim Dominical da IBP, 4 de dezembro de 2011. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/2011/>.  Acesso em: 6 jul. 2011.  

https://batistadopinheiro.blogspot.com/2011/
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Fruto dessa interação com a hermenêutica feminista e de gênero do Grupo Flor de 

Manacá, o Acampamento de Homens passou a desenvolver uma proposta de reflexões bíblicas 

sobre Bíblia, gênero e masculinidade. O Acampamento de Homens em 2011, marcou esse 

processo de interação. O tema trabalhado foi o mesmo do Acampamento de Mulheres daquele 

ano: “Descontruindo mitos e construindo metas”. No relato abaixo, publicado no Blog da Igreja 

é possível constatar que, não apenas no tema, mas na proposta da metodologia e temática 

transparece uma orientação hermenêutica mais definida e articulada com as reflexões de gênero, 

provocadas pelo diálogo com a proposta do grupo Flor de Manacá. 

A edição deste ano teve o instigante tema “Desconstruindo mitos e construindo 

metas”, e contou como palestrantes com as participações caseiras do Pr. Wellington 

Santos e do Pr. Paulo Nascimento, falando a um grupo de sessenta homens de nossa 

comunidade de fé. Os palestrantes se revezaram na tarefa de oferecer reflexões 

bíblicas que fizessem os homens de nossa comunidade pensarem nas questões da 

masculinidade. Usando uma estratégia participativa, as reflexões que foram 

construídas com a participação ativa dos homens ali presentes resultaram em dois 

grandes painéis. O primeiro, tematizando os mitos acerca da masculinidade, e o 

segundo, levantando as metas a serem buscadas por cada homem no sentido de 

experimentar sua masculinidade da maneira mais agradável e humana possível.435 

 

O texto síntese da mensagem bíblica que foi pregada no encerramento do Acampamento 

de 2011, que teve por título “Um outro homem é possível”, retratou o tipo de leitura bíblica que 

passou a ser parte da hermenêutica comunitária de homens da IBP. 

 

Outro homem é possível  

Se os nossos atuais padrões de masculinidade são absolutos e inquestionáveis, então 

José do Egito foi um Zé Mané, um otário, um vacilão, um brocha. Porque enquanto 

nosso “homem padrão” é um pegador, um garanhão, que tem sua masculinidade 

reforçada a cada mulher com quem transa, José de Egito dispensou as investidas da 

mulher de Potifar em nome de sua fé em Deus (Gen. 39,7-23). José do Egito não era 

homem?  

Se os nossos atuais padrões de masculinidade são absolutos e inquestionáveis, então 

David e Jônatas foram duas aberrações. Porque enquanto para nosso “homem padrão” 

torna-se suspeito ter relações de profundo afeto junto a outros homens, o texto bíblico 

afirma que a relação de afeto entre David e Jônatas era mais profunda do que o amor 

deles por muitas mulheres (1Sm 20,1-29). David e Jônatas não eram homens? Se os 

nossos padrões de masculinidade são absolutos e inquestionáveis, então o pai do filho 

pródigo foi outra aberração. Porque enquanto nosso “homem padrão” tem que ser frio 

e calculista na hora de disciplinar os filhos rebeldes, sua atitude frente ao filho mais 

novo é típica do que esperamos das mulheres: ele espera incansavelmente pelo filho 

errante todos os dias na porta de casa, acolhe a este sem julgar seus pecados, quando 

o avista de longe sai correndo ao seu encontro sem se importar com os julgamentos 

alheios, e o recebe com uma festança (L.c. 15,11-32). O pai do filho pródigo não era 

homem?  

Se os nossos padrões de masculinidade são absolutos e inquestionáveis, então o 

próprio Filho de Deus foi uma completa aberração. Porque enquanto nosso “homem 

padrão” tem que se casar, tem que ter emprego fixo, tem que ser economicamente 

produtivo e próspero, Jesus Cristo foi um solteirão por toda vida, deixou de trabalhar 

                                                           
435 Texto de resumo do acampamento 2011 publicado no Blog da IBP. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=Acampamento+homens>. Acesso em: 24 jun. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=Acampamento+homens
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formalmente aos trinta anos de idade, e viveu na pobreza a vida toda. Jesus de Nazaré 

não era homem?  

Como filhos da cultura, a maior parte de nós internalizou uma multidão de mitos que 

nos dizem que só se pode ser homem de uma maneira. São esses mitos do mundo 

masculino que matam tantas mulheres, física e emocionalmente. E são esses mesmos 

mitos que matam os próprios homens, sobretudo no campo da saúde pessoal. Que o 

Acampamento dos Homens da IBP tenha sido uma oportunidade para 

desconstruirmos muitos desses mitos. Cremos que “outro homem é possível”: mais 

afetivo, mais passional, mais carinhoso, mais solidário, mais acolhedor. Outras 

masculinidades, além dessas que nossa cultura nos ensinou, são possíveis. É essa a 

meta dos homens da IBP, e em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, 

chegaremos lá, fecundando o mundo com homens novos!436 

 

  Evidencia-se, portanto, que a interação com o Grupo Flor de Manacá impulsionou um 

novo processo nos acampamentos dos homens e que, a partir da Leitura Popular e Feminista da 

Bíblia, tornou-se um importante espaço de aprofundamento de reflexões sobre gênero e 

masculinidade. Abaixo, imagem de uma foto do Acampamento de Homens (2011) abraçados 

em um círculo que, segundo relato de uma das lideranças do Acampamento faziam, neste 

momento, uma oração de compromisso de serem novos homens e de lutarem em prol da 

construção de uma masculinidade mais amorosa e acolhedora.437  

 
Figura 52 - Acampamento de Homens IBP 2011 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

   Os processos de releitura de gênero e masculinidade se intensificaram, tornando o 

Acampamento de Homens um espaço de profunda reflexão e desconstrução de preconceitos, 

atitudes machistas e homofóbicas entre os homens da comunidade IBP.  Conforme relato feito 

pela liderança do Ministério de Homens e pela maior participação dos homens gays da Igreja, 

os acampamentos tornaram-se um espaço para todos e não apenas para homens heterossexuais. 

                                                           
436  Texto síntese da mensagem pregada por Pr. Paulo Nascimento no culto de encerramento do Acampamento de 

2011. Publicado no Boletim Dominical da IBP, em 18 setembro de 2011. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=Acampamento+de+homens>. 
437  Foi um dos líderes do Ministério dos Homens IBP, Roberto Barbosa, que relatou o momento da foto. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=Acampamento+de+homens
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Homens heterossexuais e homens gays, passaram a conviver e desconstruir barreiras e 

preconceitos. A hermenêutica bíblica desenvolvida foi gerando esse espaço diverso, seguro e 

acolhedor para todos os homens. Essas são narrativas feitas por muitos homens que participam 

dos acampamentos.  

Em 2017, o Ministério de Homens passou a ser chamado Ministério Barnabé. A escolha 

do nome foi inspirada no personagem bíblico do Novo Testamento, que foi uma das lideranças 

da Igreja de Antioquia, que acolheu o apóstolo Paulo de Tarso quando todos o rejeitaram por 

considerá-lo uma ameaça, quando toda comunidade Cristã desconfiava da legitimidade de sua 

conversão, conforme Atos dos Apóstolos 11:19-30.   

Por ter sido procurada para assessorar a construção dos estudos bíblicos sobre Barnabé, 

acompanhei todo o processo que conduziu a escolha do novo nome do Ministério.  O grupo que 

coordenava os acampamentos estavam em busca de um nome simbólico, inspirado na 

identidade “Flor de Manacá”, que passou ser símbolo comunitário das mulheres IBP. Em alguns 

momentos na comunidade, já se falava nos “homens manacás” e chegaram a cogitar “Os 

Mandacarus”. Mas, foi em um processo de reflexão bíblica no Acampamento, que o grupo 

decidiu pelo nome Ministério Barnabé, principalmente pela referência de acolhimento 

representada na figura desse personagem bíblico. Foi Barnabé quem emprestou sua reputação 

para que a comunidade pudesse acolher Paulo de Tarso.   

 O nome Barnabé, portanto, representa o desejo de uma nova masculinidade amorosa e 

acolhedora. Na pastoral escrita em decorrência dos 15 anos do Acampamento de Homens, é 

expressado esse desejo: 

Celebrar 15 anos é um momento especial e de muita gratidão ao nosso Deus que até 

aqui nos conduziu e nos ajudou a seguir em frente apesar dos percalços. Somos 

imensamente gratos ao nosso Deus que a cada queda tem estendido sua graciosa e 

amorosa mão, nos ajudando a levantar (Mateus 14:31a). Reconhecemos que somos 

falhos, limitados e pecadores. Reconhecemos que a cultura patriarcal e machista que 

todos os dias atenta contra a dignidade de mulheres e LGBTs, através da violência e 

morte, também nos violenta enquanto homens que não aceitam mais se comportar 

dentro de um padrão tóxico normativo construído por uma sociedade adoecida e 

distante do projeto de reino de Deus apregoada por Jesus de Nazaré e replicada pelo 

apóstolo Paulo (Gálatas 3:26-28). Este ano, estamos meditando acerca do desafio de 

construirmos uma masculinidade, para além de estereótipos, que possa ser acolhedora 

e amorosa.438  

 

 

 

                                                           
438 SANTOS, Wellington. Boletim Dominical IBP do dia 24 de maio de 2019. Disponível em:    

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/search?q=Homens+IBP>. Acesso em: 6 jul. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/search?q=Homens+IBP
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Figura 53 - Grupo Flor de Manacá e Ministério Barnabé 439 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 54 - Acampamento do Ministério Barnabé440 

      
Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                           
439  Registro fotográfico do Encontro Elas Orando com Eles por justiça de gênero. Encontro realizado em 23 de       

novembro 2017. Imagens disponíveis no Blog do Grupo Flor de Manacá: 

<http://grupoflordemanaca.Blogspot.com/2017/>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
440 Registro fotográfico do encerramento do XV Acampamento dos Homens IBP, realizado nos dias 24 a 26 de 

maio de 2019. 

http://grupoflordemanaca.blogspot.com/2017/
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Nas duas imagens acima, fica evidente a aproximação do Ministério Barnabé e o Grupo 

Flor de Manacá.  Na primeira imagem o encontro “Elas orando com eles por justiça de gênero”, 

na segunda imagem, um gesto simbólico realizado no décimo quinto Acampamento de 

Homens, quando foi confeccionada a camisa lilás, cor do grupo Flor de Manacá, para expressar 

o desejo de se tornarem “homens mais flor de manacá”, com uma masculinidade amorosa e 

acolhedora. Essa interação foi elemento importante para que o Ministério Barnabé assumisse 

uma hermenêutica bíblica orientada pela Leitura Popular e Feminista da Bíblia nas reflexões e 

estudos bíblicos dos Acampamentos de Homens, que resultou na desconstrução de raízes 

patriarcais predominantes na formação dos homens da comunidade IBP. A releitura bíblica de 

gênero, desenvolvida por este grupo, foi fundamental para a construção de “outro gênero” de 

masculinidade não patriarcal na comunidade IBP.  

 

4.1.6 Leitura Popular e Feminista da Bíblia e o batismo de pessoas homossexuais 

 

 Na concepção das Igrejas Batistas, o batismo é uma ordenança deixada por Jesus Cristo 

em um rito simbólico, que testemunha a experiência pessoal de conversão perante uma 

comunidade de fé. A Igreja Batista não realiza batismo de crianças, a não ser aquelas que já 

tenham idade de consciência, de assumir sua própria confissão de fé. O batismo é por imersão. 

Depois de fazer publicamente sua confissão de fé, a pessoa é imersa nas águas batismais, sendo 

declarada batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo Ministro ou Ministra 

celebrante. O rito de imersão nas águas do batismo, para a tradição Batista, é uma metáfora ou 

parábola da realidade espiritual da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mediante o 

batismo, a pessoa crente se identifica com essa realidade espiritual anunciada. Esse é o sentido 

espiritual441, mas existe um outro sentido dentro da eclesiologia Batista, que é o sentido 

institucional. O batismo confere ao batizado o status de membro da Igreja, garantindo-lhe 

plenos direitos eclesiais, podendo acessar todos os deveres e direitos de membro da 

comunidade. Até que seja batizado, a pessoa ocupa o status de frequentadora ou congregada, 

sem os plenos direitos institucionais de exercer cargos e funções eclesiais ou, até mesmo, de 

votar e ser votado em Assembleias.442   

  O processo hermenêutico comunitário sobre o batismo de pessoas homossexuais na IBP 

teve início em 2006, por ocasião da preparação de um grupo para o batismo. A narrativa que se 

                                                           
441 SILVA, Roberto do Amaral. Princípios e doutrinas batistas: os marcos de nossa fé. Rio de Janeiro: JUERP, 

2007, p. 22. 
442 Apostila “Sete estações para uma Nova Vida em Cristo”, subsídio de preparação para o batismo da IBP, p. 18.  



    205 

segue parte do que vivi e acompanhei como uma das Pastoras da Igreja. O processo preparatório 

para o batismo na IBP assim se dá: as pessoas que frequentam, interessadas em se tornarem-se 

membros da Igreja através do batismo, se apresentam e se inscrevem para participar dos 

encontros preparatórios, que visam apresentar ao candidato as crenças básicas de fé e a maneira 

de ser igreja da IBP. É, também, um momento em que cada candidato apresenta sua experiência 

de vida e fé e expressa as razões pelas quais deseja ser batizada. No encontro final do grupo, 

em 2006, um dos participantes candidatos pediu a palavra e, enquanto testemunhava sobre a 

convicção da sua decisão em se batizar e se tornar membro da Igreja, partilhou e se auto-

declarou homossexual, destacando, também, sua militância e liderança no movimento LGBT 

de Alagoas.443  

Até aquele momento, a comunidade não tinha conversado nem debatido formalmente 

sobre o assunto. A decisão imediata da Diretoria da Igreja foi de suspender o batismo do dia 

seguinte, também motivado pela mobilização do grupo de candidatos e candidatas ao batismo, 

afirmando que, se aquele irmão não pudesse ser batizado ninguém seria. O motivo da suspensão 

foi fundamentado em um dilema eclesiológico e teológico. Na eclesiologia Batista quem batiza 

é a comunidade. A Pastora ou o Pastor são apenas celebrantes do rito e ministram o batismo 

autorizado pela comunidade em Assembleia. O dilema eclesiológico provinha dessa premissa.  

Para a comunidade da IBP, batizar o irmão teria que fazê-lo consciente de sua declaração 

e isso demandaria decisão formal, votada pela comunidade em Assembleia. Isso era inviável, 

uma vez que o batismo estava agendado para o dia seguinte. Abrir um debate desse nível, antes 

da ministração do batismo, sem a devida preparação, poderia resultar em uma situação 

constrangedora para o irmão candidato ou levar à uma decisão equivocada, sem um processo 

prévio de amadurecimento. Tampouco, poderia a Pastora ou o Pastor batizar o irmão omitindo 

da comunidade sua declaração. Depois de uma conversa pastoral com o candidato, quando lhe 

foi explicado o dilema, que era por ele desconhecido e depois de consultar a Diretoria da Igreja, 

foi consenso adiar o batismo e abrir um processo comunitário de discussão mais ampla sobre o 

assunto e não sobre um candidato ou um caso isoladamente. Havia, também, um dilema 

teológico posto para a comunidade IBP. A decisão de batizar o irmão homossexual depois ter 

se declarado, seria afirmar como comunidade que a homossexualidade não era um impeditivo 

para a comunhão plena na Igreja.  

                                                           
443 Essa narrativa está registrada na entrevista à editora Novos Diálogos. Conversa com Pr. Wellington Santos e 

Pra. Odja Barros, da Igreja Batista do Pinheiro.  

      Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DRmp4y8AfJI>. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRmp4y8AfJI
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Naquele momento a Igreja não tinha essa resposta e essa convicção. A partir desse 

momento foi iniciado um longo processo de debates, grupos de discussão, escola bíblica, 

mensagens dominicais e vários outros espaços de conversa comunitária, para que a Igreja 

chegasse a alguma posição frente à questão. O processo, que durou dez anos, começou de forma 

não intencional e assistemática, como é relatado por Paulo Nascimento.   

Na IBP, o processo de inclusão comunitária de membros homossexuais enquanto tais 

se deu maneira totalmente assistemática, e, como não poderia ter sido de outra forma, 

permeado de tensionamentos internos. As discussões que culminaram na aceitação de 

pessoas homossexuais como membros dessa comunidade Batista no ano de 2016, 

foram precipitadas no ano de 2007, em torno de uma pessoa que havia declarado sua 

condição homossexual antes de ser batizada. À época, o batismo desse candidato lhe 

foi negado pela comunidade, em função de sua orientação sexual. No entanto, este 

episódio disparou uma série de reflexões comunitárias, estudos bíblicos, seminários e 

outras atividades relacionadas à melhor compreensão do tema.444 

 

 O tema da homossexualidade tem sido recorrente na sociedade e na Igreja, 

especialmente desde a segunda metade do século XX, não só a homossexualidade, mas, 

também, de forma mais ampla, a própria sexualidade tem sido tema de debate nas igrejas. Fruto 

de leituras teológicas muito antigas e arraigadas na história do Cristianismo ocidental, a 

sexualidade tornou-se alvo de controle e de vigilância, pois passou a ser associada à impureza 

e ao pecado original.445  

Herdeiro de uma tradição fundamentalista originária do Sul dos Estados Unidos, o 

Protestantismo Batista brasileiro caracteriza-se por uma Teologia e por uma forma de ler a 

Bíblia marcada por uma profunda exclusão das pessoas homossexuais de suas comunidades 

religiosas. Prevalece entre as Igrejas Batistas brasileiras, a concepção de que não existe 

autenticidade fora dos padrões heteronormativos. Pessoas homossexuais, sempre estiveram 

presentes nas vidas das mais diferentes igrejas, contudo, sempre lhes foi vedado a assunção 

pública de sua condição sexual. Em geral, quando se trata de pensar na relação entre 

homossexualidade e igreja, o que se tem visto é um processo de exclusão. Uma das questões 

centrais que ocupa o debate sobre homossexualidade nas igrejas é a leitura bíblica.  Existe 

diferença na forma com que as igrejas lidam com a interpretação bíblica sobre a 

homossexualidade. Segundo o teólogo Queer, André Musskopf, “a questão bíblica está 

                                                           
444  NASCIMENTO, Paulo. A missão eclesial na perspectiva da libertação. Artigo apresentado na Assembleia da 

Aliança de Batistas do Brasil. Maceió, 2010, p. 22. 
445  LA TORRE, Miguel A. De. A Lily among the thorns: imagining a new Christian sexuality. San Francisco, CA: 

Jossey-Bass. 2007, p. 108-129. 
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subjacente nos sentimentos de inadequação que homossexuais percebem nas diferentes 

denominações religiosas das quais participam”.446 

 O debate sobre a homossexualidade chega na IBP, portanto, conforme narrado, de uma 

maneira não planejada. Compreendendo o princípio Batista que garante a autonomia 

hermenêutica da comunidade local, a IBP decidiu iniciar um processo de busca de 

discernimento hermenêutico sobre o assunto. Em todo o processo, a Igreja do Pinheiro procurou 

agir de acordo com a eclesiologia Batista, em um processo lento, mas eficaz, com todas as 

prerrogativas democráticas respeitadas. Investiu em sério processo comunitário de reflexão 

bíblica, teológica e pastoral. Ao tempo em que estudava o assunto com seriedade hermenêutica 

e teológica, desenvolveu uma atitude comunitária de aproximação amorosa e afetiva das 

pessoas homossexuais da Igreja, a fim de escutá-las, abrindo espaços nas famílias, nos grupos, 

nas casas, para compreender as suas experiências afetivas, sexuais e amorosas. Essa foi uma 

atitude hermenêutica tão importante quando as leituras e estudos bíblicos e teológicos.  

Foi importante, no processo hermenêutico de discernimento comunitário, o jeito que a 

comunidade IBP passou a ler a Bíblia a partir dos referenciais da Leitura Popular e Feminista. 

A prática interpretativa desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá refratou em toda a Igreja na 

maneira como as pessoas passaram a ler a Bíblia comunitariamente. Relacionar leitura da Bíblia 

com a leitura de vida foi fundamental e embasou todos os debates bíblicos, teológicos e eclesiais 

que a Igreja enfrentou. O princípio de que a leitura do texto bíblico tem que estar associada 

sempre à defesa da vida foi essencial para direcionar as discussões. As questões de gênero, 

teologia feminista, teologia negra, que foram se tornando parte dos debates da IBP, foram todas 

atravessadas por esse novo jeito de ler a Bíblia que, consequentemente, forjou uma nova 

hermenêutica comunitária, que passou a ler os textos sagrados sempre confrontados com as 

realidades das vidas das pessoas e suas demandas e não a partir de doutrinas fixas e absolutas. 

A conclusão desse longo e complexo processo comunitário se deu no dia 28 de fevereiro 

de 2016, em uma Assembleia Extraordinária convocada pela Igreja Batista do Pinheiro, dez 

anos depois de iniciado o processo. O desfecho teve início na experiência comunitária de um 

culto da manhã do dia 18 de outubro de 2015, quando preguei um sermão intitulado “Como 

negar água a quem Deus já deu o Espírito?” baseado na fala do apóstolo Pedro. Segundo a 

narrativa encontrada em Atos dos Apóstolos 10.47, ao ver admirado que o dom do Espírito 

Santo estava sendo derramado até sobre os gentios que, aos olhos dos judeus eram indignos, 

                                                           
446 MUSSKOPF, André. Além do arco-íris: corpo e corporeidade a partir de 1 Co 12. 12-27 com acercamento do 

ponto de vista da Teologia Gay. In: STROHER, Marga, DEIFELT, Wanda, MUSSKOPF, André. À flor da 

pele: ensaios sobre gênero e corporeidade. São Leopoldo/RS: EST/CEBI/Sinodal, 2004, p. 159. 
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declarou Pedro: “Porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes 

que, assim como nós, receberam o Espírito Santo”. A comunidade ficou perceptivelmente 

sensibilizada ao ouvir a pregação. Ao final, a vice-presidente da Igreja, Maria da Conceição 

Souza e Silva, convocou imediatamente uma reunião da Diretoria e, a partir dali, decidiram 

começar a preparar um parecer para ser apresentado em uma Assembleia, convocada com o fim 

de responder à questão do batismo de pessoas homossexuais na IBP.447 A Assembleia 

Extraordinária ocorreu no 28 de fevereiro de 2016. Nessa ocasião, o parecer final da Diretoria 

foi apresentado e aprovado conforme Parecer em Anexo448. 

 O Parecer da Diretoria IBP foi colocado em discussão e contagem minuciosa de todas 

os membros votantes presentes. A comunidade votou favoravelmente pela aceitação do parecer 

da Diretoria que recomendava a aceitação por batismo de pessoas homossexuais com 123 votos 

favoráveis, 15 abstenções e 3 votos contrários.449  

Essa decisão foi tomada conforme a consciência da própria comunidade, em 

conformidade de pensamento com a própria tradição Batista. De acordo com os princípios 

históricos, as comunidades locais têm autonomia sobre suas decisões internas e pela livre 

interpretação das Escrituras Sagradas. A decisão, portanto, foi fruto de um longo processo de 

amadurecimento hermenêutico da comunidade, construído a partir da Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia, que ajudou a romper com leituras patriarcais e heteronormativas. Sobre 

essa decisão histórica da IBP, houve muitas e diferentes repercussões e reações. A maior parte 

das reações questionava, acusando a Igreja de ter “rasgado a Bíblia”. A postagem feita por 

Wellington Santos, pastor titular da IBP, na sua página profissional do facebook, cinco dias 

depois da Assembleia do dia 28 de fevereiro, celebrava a decisão tomada pela comunidade IBP 

e, ao mesmo tempo, respondia às acusações de que a IBP havia “rasgado a Bíblia” ao tomar tal 

decisão. 

Durante estes 10 anos fizemos questão de não abrir mão da Bíblia, pois a mesma, 

continua sendo nossa regra de fé e prática. Mergulhamos o mais profundo que 

podemos nos estudos exegéticos e hermenêuticos em busca de um consenso que 

trouxesse paz na hora de decidir (...). 450  

 

                                                           
447  Esse relato é confirmado na narrativa de Conceição Souza e Silva, vice-presidente da Igreja à época do ocorrido, 

que escreveu um texto onde relata o momento em que decidiu convocar a Diretoria para a produção do parecer 

final sobre o assunto. O texto não está anexo pois será publicado em livro que está sendo preparado pela IBP. 
448  Registro da Ata da Assembleia da IBP do dia 28 de fevereiro de 2016. Arquivo IBP. 
449  Registro da Ata da Assembleia Extraordinária da IBP realizada no dia 28 de fevereiro de 2016.  
450 O texto desta postagem foi posteriormente publicado no seguinte livro: SANTOS, Wellington. Um caminho 

ainda mais excelente. In: BARROS, Odja; NASCIMENTO, Paulo. Vocação para igualdade: fé e diversidade 

sexual na Igreja Batista do Pinheiro. Brasília: Selo Novos Diálogos, 2019, p. 199 – 203.  
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Abaixo apresento algumas das postagens feitas no Facebook do Pastor Wellington 

Santos, titular da IBP, depois de se tornar pública a decisão da Igreja. Destaquei apenas algumas 

que se referiam a Bíblia.  

[XXXX] vocês rasgaram a Bíblia!!!... Apóstatas!!!... Deus ama os pecadores, mas 

exige Q mudemos de vida! Vocês oficializaram o pecado como sendo natural... DEUS 

CRIOU HOMEM E MULHER A SUA IMAGEM!!!gays são bem-vindos em todas 

igrejas, mas precisam abandonar suas práticas abomináveis!  

Uma coisa é ter uma comunidade não preconceituosa e nem discriminadora para com 

os homossexuais, mas outra bem diferente é fechar os olhos acerca daquilo que as 

Escrituras em seus dois testamentos deixam claro: homossexualidade é perversão, 

ou seja, é contrário a natureza.  

O problema do Pastor Wellington é de sua esposa chama-se liberalismo teológico e a 

teologia inclusiva. Que tenta dar um novo sentido aquilo q a bíblia diz 

explicitamente sobre a homossexualidade.  
Tudo começou quando a IBP passou a tolerar que o liberalismo teológico disse 

ensinado por seus líderes. O liberalismo teológico tira toda a autoridade das 

Escrituras como Palavra de Deus, introduz o conceito de que ela é feita do 

pensamento ultrapassado de gerações antigas e que traz valores e conceitos que não 

podem ser aceitos pelo homem. Assim, coloca a Bíblia debaixo da crítica cultural. 

(XXX)451  

 

 A reação institucional mais violenta veio da Convenção Batista Brasileira, que abriu 

um processo disciplinar de punição contra Igreja Batista do Pinheiro pela decisão tomada, 

mesmo tendo sido respeitados todos os processos institucionais e regras que orientam as Igrejas 

Batistas filiadas à CBB. No dia 20 de abril de 2016, foi encaminhada uma Notificação 

Extrajudicial da CBB, endereçada à Igreja Batista do Pinheiro e ao Pastor Wellington Santos, 

intitulado como “Abertura de Procedimento Disciplinar”452. Tal processo resultou na exclusão 

da IBP do rol de membros de Igrejas Batistas filiadas à CBB, que aconteceu em um tempo 

recorde, em uma Assembleia Extraordinária realizada no dia 9 de julho de 2016, na cidade de 

Vitória do Espírito Santo. A decisão de desligamento se fundamentou, principalmente, no 

argumento de que a decisão da Igreja Batista do Pinheiro contrariou o Estatuto da CBB e o seu 

segundo artigo, parágrafo primeiro, que diz: “para serem filiadas na Convenção, as igrejas 

deverão satisfazer os seguintes pré-requisitos: Declarar, formalmente, que aceitam as Sagradas 

Escrituras como única regra de fé e prática e Reconhecer como fiel a Declaração Doutrinária 

da Convenção”453. Isto foi apresentado no artigo escrito pelo teólogo Alonso Soares, analisando 

a decisão da CBB em relação à decisão da IBP:  

O momento exigia uma resposta apressada por parte da diretoria da CBB. Cercada por 

grupos majoritários que representam um setor mais conservador da denominação, a 

CBB se viu como obrigada a dar uma resposta rápida e cirúrgica sobre a decisão 

                                                           
451 Comentários do Facebook do Pastor Wellington Santos. Fonte: Arquivo pessoal. 
452 Notificação Extrajudicial da CBB endereçada à Igreja Batista do Pinheiro e ao Pastor Wellington Santos, 

intitulado como “Abertura de Procedimento Disciplinar”, recebida em 20 de abril de 2016. Fonte: Arquivo 

IBP. 
453 A Declaração está disponível em: <http://batistas.com/portal-antigo/images/pdfs/DOC%20CBB%20-

%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20IBPinheiros_final.pdf>. 

http://batistas.com/portal-antigo/images/pdfs/DOC%20CBB%20-%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20IBPinheiros_final.pdf
http://batistas.com/portal-antigo/images/pdfs/DOC%20CBB%20-%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20IBPinheiros_final.pdf
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tomada pela Igreja Batista do Pinheiro (IBP) no dia 28 de fevereiro de 2016.” A 

comissão realizou suas análises e procedimentos em tempo recorde. A IBP demorou 

dez anos tratando o assunto na comunidade e a comissão levou apenas quase três 

meses para dar o seu parecer pelo desligamento. (...) Na Declaração da Diretoria da 

Convenção Batista Brasileira sobre a aceitação de pessoas homoafetivas no rol de 

membros da Igreja Batista do Pinheiro, Maceió, AL emitida no dia 30 de março de 

2016,2 a CBB traz a seguinte argumentação: (1) elenca parte da Filosofia da CBB 

quanto às igrejas cooperantes e a responsabilidade dessas assumirem o compromisso 

de fidelidade doutrinária; (2) elenca o Estatuto da CBB no seu 2º artigo e frisa o 1º 

parágrafo que diz: “para serem filiadas na Convenção, as igrejas deverão satisfazer os 

seguintes pré-requisitos: I – Declarar, formalmente, que aceitam as Sagradas 

Escrituras como única regra de fé e prática e reconhecem como fiel a Declaração 

Doutrinária da Convenção”; (3) traz à tona um Pronunciamento emitido em 2013 na 

cidade de Aracajú/SE quanto à discussão que havia sobre o “Estatuto da Diversidade 

Sexual”, promovido no âmbito federal, em que o tema predominante era a união 

homoafetiva em termos de direitos constitucionais. Nesse Pronunciamento, a CBB 

elenca textos bíblicos que, em uma rápida leitura, reprovam a homossexualidade, sem 

dar maiores esclarecimentos exegéticos e hermenêuticos, desconsiderando a 

ambiguidade desses textos em relação ao tema, inclusive com diferenças gritantes 

quanto a tradução de alguns deles para o português.454  

 

Portanto, na interpretação da CBB, a Igreja Batista do Pinheiro deixou de ter a Bíblia 

como única regra de fé e prática, por ter usado o princípio da livre interpretação das Escrituras 

para decidir, comunitariamente, como interpretar os textos bíblicos em relação ao tema da 

homossexualidade. Segundo Alonso Soares, a decisão da CBB pautada sob esse argumento 

demonstrou que, apesar de afirmar o princípio da Bíblia como única regra de fé e prática, 

demonstrou pretender “ser a fiel intérprete para os Batistas brasileiros”455 ao exigir que a 

interpretação bíblica das igrejas estejam de acordo com a Declaração Doutrinária da CBB.  

Os Batistas têm na Bíblia o seu principal princípio, ainda assim, a Declaração 

Doutrinária da CBB quer ser uma fiel intérprete da Bíblia para os Batistas brasileiros, 

advogando de que possa deter o substrato para tal entendimento. Mesmo reafirmando 

a condição de liberdade de consciência, a Declaração Doutrinária da CBB quer ser 

instrumento de síntese para a boa compreensão das Escrituras.456 

 

Retomando o que foi apresentado no capítulo dois desta Tese, a gênese do movimento 

Batista se deu a partir dos princípios de liberdade e não a partir de doutrinas, embora, um modo 

de ser Batista, que se desenvolveu no Brasil, a partir da CBB, assimilou o modelo Batista norte-

americano de linha patriarcal e fundamentalista, pautado no modelo doutrinal, abandonando em 

grande medida a herança histórica da vocação para liberdade, que caracterizou o movimento 

em sua origem. Os princípios de liberdade preconizados pelos primeiros grupos Batistas sempre 

provocaram consequências e tensões, como apresentado no capítulo dois. Essas tensões são 

inevitáveis, uma vez que princípio da liberdade e o congregacionalismo traz implicações para 

                                                           
454 GONÇALVEZ, Alonso. Livres, mas nem tanto: As contradições no modo de ser batista no caso da Igreja Batista 

do Pinheiro. In: BARROS, Odja; NASCIMENTO, Paulo. Vocação para igualdade: fé e diversidade na Igreja 

Batista do Pinheiro. Brasília: Selo Novos Diálogos, 2019, p. 131 – 149.  
455 GONÇALVES, 2019, p. 140. 
456 GONÇALVES, 2019, p. 140.  
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a dinâmica da igreja, que precisa atentar para os fundamentos da sua própria liberdade. Essa 

liberdade preconizada na igreja local, significa, como nos lembra Walter B. Shurden, que “nem 

Bispo, nem Pastor, nem líder civil, nem magistrado, nem qualquer corpo religioso ou convenção 

de igrejas podem impor alguma coisa à igreja local.457 Quanto à interpretação das Escrituras, 

um critério para uma hermenêutica coerente e satisfatória, diz que “ela deve ser interpretada 

sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo”.458 Isso é atestado pela Declaração 

Doutrinária da CBB.459 

 Portanto, a igreja local tem competência em aferir suas questões a partir de suas 

conclusões hermenêuticas, uma vez que a interpretação não se dá em caráter unívoco. Além 

disso, os princípios Batistas facultam ao indivíduo e à comunidade a liberdade em ler e 

interpretar o texto bíblico, com responsabilidade de estudar a Bíblia “com a mente aberta e com 

atitude reverente”460.  Portanto, é incoerente com os princípios Batistas, a imposição de que a 

Bíblia seja interpretada a partir, apenas, de uma tradição doutrinária. A Igreja Batista do 

Pinheiro é uma comunidade que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Foi a partir 

da Bíblia que a comunidade procurou entender o tema e procurar os meios para fazer uma 

hermenêutica coerente com a caminhada de Cristo. A questão fundamental diz respeito ao meio 

que a comunidade buscou para fazer essa hermenêutica coerente. Foi a mediação hermenêutica 

da Leitura Popular e Feminista da Bíblia que conduziu a comunidade a assumir sua competência 

de livre intérprete das Escrituras.  

A decisão da IBP, resultou não apenas na exclusão da CBB, mas, em uma propaganda 

difamatória da Igreja, que acusava de ser a “igreja que rasgou a Bíblia” e a “igreja dos viados”. 

Essa propaganda afetou muitas pessoas da comunidade que sofriam assédios morais no 

trabalho, nas reuniões familiares e por pessoas evangélicas de outras igrejas.461 Eu mesma ouvi 

e atendi pastoralmente muitas pessoas que estavam sofrendo a pressão para sair da comunidade 

IBP, pois toda ela seria punida por Deus. Diante desse clima construído para enfraquecer a 

comunidade nas suas convicções e, ao mesmo tempo, cumprindo o que foi recomendado no 

parecer, a Comissão recomendou que a IBP continuasse estudando e aprofundando o assunto à 

luz da Bíblia, visando fortalecer a comunidade na consciência de que a decisão tomada não 

                                                           
457 SHURDEN, 2005, p. 48.  
458 CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Rio de 

Janeiro: JUERP, 1986, p. 8.  
459  Idem, p. 8.  
460  SHURDEN, 2005, p. 37. 
461 BARROS, Andréa Laís S. As fronteiras mutantes do pecado: informalização erótico-religiosa, formação 

pastoral e o batismo de homossexuais na Igreja Batista do Pinheiro. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Sociais) - Universidade Federal de Alagoas. 2017, p. 84. 
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contraria a Bíblia, mas representa, apenas, outro modo de ler e interpretar as Escrituras, que se 

opõe à leitura oficial da doutrina Batista. Foi iniciado, em julho de 2016, um período de estudos 

na Escola Bíblica dedicado ao tema “O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade?” Para isso, 

a Igreja produziu uma cartilha que fez uma abordagem da questão a partir da perspectiva bíblica, 

pastoral e histórico-teológica. Para produzir os estudos foram convidadas pessoas da Igreja que 

tinham formação nas áreas específicas de abordagem. Toda cartilha foi construída a partir dos 

referenciais hermenêuticos da Leitura Popular e Feminista da Bíblia. Conforme imagem do 

Boletim Dominical abaixo: 

 

Figura 55 - Boletim da Igreja Batista do Pinheiro do dia 03 de julho de 2016 

 
Fonte: Arquivo IBP 
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Na revisão estatutária feita depois da exclusão da IBP do rol de igrejas da CBB, a fim 

de ajustar questões institucionais, a comunidade IBP fez também uma revisão geral, a fim de 

adequar o Estatuto às novas convicções e prática eclesiais. Nestas revisões, são reafirmadas as 

novas concepções de gênero, com uma linguagem inclusiva tanto nas afirmações quanto à 

Bíblia e a interpretação comunitária. Conforme pode ser visto no trecho transcrito abaixo. 

Art. 3º. Levando em consideração a vocação pessoal e comunitária de seus membros 

para serem discípulas e discípulos de Jesus Cristo, servas e servos em comunhão com 

os demais cristãos no mundo, a IBP reconhece como princípios norteadores, dentre 

outros: I. A Bíblia como suprema autoridade em matéria de fé e conduta; II. A 

liberdade do indivíduo e da comunidade para ler e, sob a orientação do Espírito Santo, 

interpretar as Escrituras Sagradas; III. A capacidade, inerente a todo ser humano, de 

relacionar-se diretamente com o seu Criador, mediante a fé, sem intermediação de 

qualquer indivíduo ou instituição; IV. A autonomia da igreja local para, sob a 

autoridade de Jesus Cristo, organizar sua própria vida e missão; V. A relação 

ecumênica com todo o corpo de Cristo manifesto nas variadas tradições e religiões 

Cristãs; VI. O valor intrínseco de todo ser humano perante Deus, sem distinção de 

qualquer natureza; VII. A diversidade de dons, no propósito único de bem servir ao 

Reino de Deus; VIII. A liberdade de crença e de expressão da fé para todas as pessoas 

de todos os credos; IX. A separação institucional entre a Igreja e o Estado.462  

 

Foi, portanto, o modo de interpretar a Bíblia da comunidade IBP, a partir da Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia, elemento chave para a construção da resposta comunitária à 

questão da homossexualidade.  Depois de um processo de dez anos de interpretação bíblica 

comunitária, através dos grupos e espaços que foram interagindo com a proposta do Grupo Flor 

de Manacá, a comunidade IBP deu mais um passo para construção de um outro gênero de igreja, 

cortando raízes de uma doutrina Batista patriarcal e heteronormativa.  

 

4.2 Outro gênero de Igreja: reflexões a partir da logomarca da IBP 

  

  Como apresentado no início, o objetivo deste capítulo foi retomar e apresentar reflexões 

sobre as perguntas que conduziram todo o desenvolvimento desta pesquisa: É possível construir 

um “outro gênero” de igreja, que rompa com os modelos e padrões patriarcais, a partir de outros 

modelos e práticas interpretativas da Bíblia? Qual a importância da Leitura Popular e Feminista 

da Bíblia desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá em comunidades religiosas como a Igreja 

Batista do Pinheiro, na construção desse “outro gênero” de igreja? Com o intuito de responder 

essas perguntas, apresentamos até aqui como a Leitura Popular e Feminista da Bíblia, 

desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá, alcançou outros grupos e outros aspectos da prática 

comunitária da Igreja, provocando mudanças no jeito de ser igreja. Como último, olhar, que 

busca evidenciar essas mudanças, apresento a seguir uma análise sobre a logomarca da Igreja 

                                                           
462 Estatuto Social da Igreja Batista do Pinheiro. CNPJ nº 12.374.310/0001-55.  
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como elemento símbolo da comunidade IBP, que passou por releituras, acompanhando o 

processo de transformações da visão eclesial, provocadas pela prática comunitária da Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia. 

Na semântica grega “sym-ballo” é o que recolhe, contém, sintetiza, integra e é alusivo 

à várias abstrações, ideias e conceitos.463 O termo logotipo ou logomarca deriva do grego: logo 

– “logos” ; conceito + typos – símbolo; e, marca, é um termo derivado do germânico “marka” 

e significa conceito. Portanto, o logotipo ou logomarca de uma organização é uma comunicação 

simbólica, uma identificação institucional que confere uma personalidade visual à 

organização.464 A primeira versão da logomarca ou logotipo da IBP foi criada por volta do ano 

1995, um ano depois que eu havia iniciado o trabalho na comunidade. Portanto, acompanhei a 

criação e evolução da logomarca da Igreja.   

 O contexto da criação da logomarca se deu no processo de modernização de 

comunicação e mídia da IBP. Primeiro, na produção do Boletim Dominical da Igreja465, que 

passou de um processo artesanal, impresso numa copiadora, para uma impressão em gráfica, 

necessitando deito um projeto gráfico mais elaborado e depois, na construção da primeira 

website ou homepage organizacional da Igreja, que exigiu um desenvolvimento de uma marca 

símbolo.466  Foi uma equipe de comunicação e a ajuda de um artista gráfico que desenvolveu a 

logomarca. O trabalho da equipe de comunicação foi acompanhado pela equipe pastoral. Não 

houve um processo comunitário mais amplo para definir a proposta visual. Depois de construída 

a primeira versão da proposta, foi discutida com a equipe pastoral e apresentada em uma reunião 

da Diretoria. A proposta da logomarca não foi assunto de Assembleia. Foi tratado como um 

tema mais administrativo. 

A base conceitual da logomarca foi a partir da ideia de Igreja-Templo-Comunidade. As 

percepções e implicações teológicas envolvidas na logomarca foi entendimento que só veio 

posteriormente. Quanto a cor magenta, escolhida para ser a cor da logomarca, foi sugestão da 

equipe de comunicação, que pesquisou as cores mais recomendadas para organização religiosa 

por estar relacionada ao sentimento de espiritualidade, mistério e devoção. A primeira versão 

da logomarca apresentou essa proposta: os arcos simbolizando o templo e a comunidade 

                                                           
463 FRITSCH-OPPERMANN, Sybille. Símbolo. In: GOSSMAN, Elisabete. Dicionário de Teologia Feminista.  

Petrópolis/RJ: Vozes, 1996, p. 448-451. 
464  Esse é uma definição técnica. Disponível em:   

      <https://docplayer.com.br/6378269-Logomarca-a-comunicacao- do-simbolo.html#show_full_text> . Acesso 

em: 2 jul. 2019. 
465 O Boletim da Igreja é um informativo semanal impresso. É composto por um editorial ou pastoral, texto de 

capa, a ordem litúrgica das celebrações dominicais, avisos, comunicações e agenda semanal e mensal da Igreja.  
466  Website - Mais conhecido como site. Trata-se de do espaço virtual de uma organização ou pessoa. A maioria 

dos websites tem uma homepage como seu ponto inicial, que funciona como uma lista do conteúdo do site.  

https://docplayer.com.br/6378269-Logomarca-a-comunicacao-do-simbolo.html#show_full_text
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representada na imagem de uma família, com um homem no centro, mais alto. De um lado uma 

mulher, estatura mais baixa e do outro lado uma criança. Eis o conjunto representando a IBP.  

 

Figura 56 – Primeira versão da Logomarca IBP 

 
Fonte: Arquivo IBP. 

 

Essa logomarca, portanto, representava como a Igreja se via e o conceito de comunidade 

e como eram percebidas as relações de gênero. A assimetria entre homem e mulher e a imagem 

de família representando a comunidade, demonstram a visão patriarcal que predominava na 

Igreja na década de 90. Não houve, da minha parte ou de outras pessoas da equipe pastoral ou 

da diretoria, quem atentasse ou contestasse a proposta. A comunidade IBP também recepcionou 

bem a proposta quando divulgada. A logomarca foi sendo inserida e incorporada na vida 

comunitária da Igreja. Além de ser usada no Boletim Dominical e na página da Web, passou a 

ser usada nos documentos oficiais da Igreja, em correspondências, todo material impresso e 

todo material produzido.  Abaixo um Boletim Dominical de 1996, onde já se utilizava a 

primeira versão da logomarca IBP. 
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Figura 57 - Boletim dominical da IBP do dia 12 de outubro de 1997 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

 A logomarca foi sendo assimilada na dinâmica da Igreja e passou a dialogar com os 

temas e momentos da vida comunitária. Na imagem abaixo a capa de um livreto de estudos de 

preparação para o batismo produzido na Igreja em 1997. A logomarca foi adaptada para 

representar o mergulho batismal conforme imagem abaixo.467 

 

Figura 58 – Livreto adaptado com a Logomarca IBP 

 

Fonte: Arquivo IBP 

 

                                                           
467 Livreto com lições preparatórias para o batismo produzido na IBP em 1997. Arquivo pessoal. 
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 Na capa do boletim do dominical do dia 13 de maio de 2001, domingo que celebrava o 

Dia das Mães, a logomarca foi adaptada para representar uma mãe com um bebê nos braços. 

 
Figura 59 - Boletim Dominical da IBP do dia 13 de maio de 2011 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

 

 Esses são alguns exemplos de como a logomarca passou a ser usada amplamente na 

comunidade, dialogando com os variados momentos da Igreja. No entanto, não houve nenhuma 

interferência na base conceitual da imagem até o ano 2006. Foi a emergência das discussões de 

gênero na IBP e a formação do grupo Bíblia e Gênero que provocou as primeiras reflexões 

sobre o símbolo. Participei no encontro do grupo Bíblia e Gênero quando foram apresentados 

os primeiros conceitos sobre gênero, patriarcado e androcentrismo, conforme tópico 3.1.1 do 

terceiro capítulo. Foi nesse encontro que surgiu a primeira discussão sobre a assimetria entre 

homem e mulher representada na logomarca. Levei essa discussão para a equipe pastoral e 

depois para o responsável pelo desenho da logomarca, propondo uma reconfiguração para uma 

imagem de equidade na estatura do ícone representativo de homem e mulher.  A partir dessa 

provocação do grupo Bíblia e Gênero, foi construída uma segunda versão da logomarca. O 

símbolo da comunidade se ampliou. Não mais uma família, mas várias famílias com paridade 

na estrutura de mulheres e homens que estão formando um círculo fora do templo, conforme 

imagem abaixo: 
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Figura 60 – Reconfiguração da Logomarca da IBP 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

 

A nova versão da logomarca foi inaugurada no da Acampamento da Família IBP de 

2006, que tinha por tema: “Igreja: Comunidade terapêutica”, conforme capa do programa do 

acampamento abaixo apresentada: 

 

Figura 61 – Capa do programa do Acampamento da Família IBP 2006 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Essa versão foi assumida em substituição à primeira versão, tanto nos Boletins como 

em todos os documentos da Igreja. Abaixo o uso da nova versão no Boletim Dominical da IBP. 

 

Figura 62 – Boletim Dominical IBP do dia 29 de maio de 2016 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

No ano de 2007, houve uma adaptação da primeira versão da logomarca para o cartaz 

de divulgação do Acampamento de Mulheres, colocando duas mulheres no lugar do símbolo da 

família, conforme imagem abaixo: 
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Figura 63 - Capa do programa do Acampamento das Mulheres IBP 2007 

 
Fonte: Arquivo IBP 

 

 

 No programa do culto de ordenação realizado em março de 2007, a nova versão da 

logomarca foi adaptada: A comunidade formada por mulheres e homens impondo as mãos sobre 

homem e mulher consagrando para o Ministério Pastoral.  

 
Figura 64 - Capa do programa do culto de ordenação de Odja Barros ao Ministério Pastoral na IBP, em 21 de 

março de 2007 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Nestas reconfigurações não houve alteração no padrão heteronormativo da imagem da 

família que representa a comunidade. Foi em 2016, a partir da decisão da IBP em relação ao 

batismo de pessoas homossexuais, que foi provocada uma reconfiguração de gênero da 



    221 

logomarca. Foi a partir da iniciativa do grupo de adolescentes, responsável pela promoção o 

Dia da Família IBP468, que surgiu a primeira provocação. No Boletim, preparado pela equipe, 

foi escolhida a imagem da capa e foi acrescentada uma barra abaixo com casais do mesmo sexo, 

a fim de comunicar que o Dia da Família IBP seria para todos os modelos de família469.  

 
Figura 65 - Capa do Boletim Dominical da IBP do dia 20 de maio de 2016 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir da provocação feita pelos adolescentes da Igreja, foram elaboradas duas novas 

versões da logomarca contemplando a diversidade de famílias. Nas suas versões tem 

intercalados casais do mesmo sexo. As duas versões passaram, então a ser usadas 

conjuntamente nas atividades e mídias sociais da IBP470.  

 

 

 

                                                           
468  O Dia da Família IBP é um dia dedicado a celebração da família que surgiu como substituição do dia das mães 

e dos pais que a igreja deixou de realizar e passou a celebrar um dia da Família, para incluir todas as propostas 

de família da IBP. Essa atividade inicialmente era coordenada pelo ministério de casais IBP. Depois que se 

dissolveu esse Ministério, passou a ser coordenada pela equipe que coordenada as atividades dos adolescentes 

da Igreja.  
469  A líder do Ministério de Adolescentes Solange Catão me relatou a intenção de propor essa capa para o Boletim.  
470 As duas versões da logomarca são usadas em atividades, no Blog e no Instagram da IBP. Disponível em: 

<https://batistadopinheiro.Blogspot.com/>. Acesso em: 4 jul. 2019. 

https://batistadopinheiro.blogspot.com/
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Figura 66 – Logomarcas apresentadas 

      
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 67 – Logomarcas apresentadas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 68 – Logomarcas IBP utilizadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

As reconfigurações de gênero apresentadas na logomarca, oferecem um retrato do 

processo hermenêuticos vivido nos diferentes espaços da IBP, provocado pela prática 
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comunitária de Leitura Popular e Feminista. A Bíblia permanece sendo uma das potentes 

matrizes que moldam os discursos de gênero na igreja e na sociedade em geral,  portanto, não 

é possível imaginar “outro gênero de igreja” e de sociedade sem a desconstrução das leituras 

patriarcais que seguem sendo usadas na legitimação e defesa do status patriarcal heterormativo, 

de dominação masculina que predomina nas igrejas através da sua estrutura eclesiástica, 

litúrgica, cúltica, linguagens, símbolos, etc. As construções de gênero desenvolvidas nas 

igrejas, a partir de leituras bíblicas patriarcais, geram modelos e padrões de desigualdades de 

gênero que refletem nas relações e nas estruturas eclesiásticas. Reforçam teologias e 

eclesiologias patriarcais que estabelecem lugares diferenciados e hierarquizados para homens e 

mulheres nos discursos e nas práticas religiosas. As diferenças entre homens e mulheres nas 

igrejas, são frequentemente entendidas como inatas e naturais e utilizadas como justificativa de 

desigualdades entre as pessoas, de forma que se atribui determinadas qualidades, papeis e 

atributos segundo o sexo e se espera que cada pessoa aja desse acordo, gerando os papeis 

normativos de gênero que delimitam os campos em que homens e mulheres devem atuar nas 

estruturas religiosas.  

As mulheres, a partir da hermenêutica feminista e de gênero, contestam as estruturas 

eclesiásticas que estão impregnadas de uma ideologia de poder clerical e patriarcal. Denunciam 

que há um modelo hegemônico patriarcal de ser igreja que não é natural, mas uma construção 

social e religiosa, fundamentada em uma hermenêutica bíblica e teológica de raízes patriarcais. 

Nesse sentido, na IBP, foi a prática interpretativa do Grupo Flor de Manacá na comunidade, 

através de uma Leitura Popular e Feminista, que levou a pensar mais a fundo a questão de 

gênero na igreja e questionar seus fundamentos. A reformulação da estrutura eclesiástica foi 

impulsionada por uma mudança na perspectiva de hermenêutica bíblica, primeiro das mulheres 

e, depois, de outros grupos da comunidade. A introdução da proposta de Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia mudou a qualidade de presença e participação das mulheres na igreja, que 

sempre foi uma participação quantitativa importante, mas que foi qualitativamente ampliada 

pelas novas percepções abertas pelas novas lentes interpretativas da Leitura Popular e 

Feminista, marcada  por maior autonomia interpretativa e por uma  capacidade de fazer uma 

leitura mais crítica  das doutrinas patriarcais e reivindicar os  direitos de uma cidadania eclesial 

plena na comunidade.  

A igreja, enquanto instituição social, é historicamente determinada, e, portanto, passível 

de transformação. Se, hoje, algumas de suas formas se encontram relativamente cristalizadas a 

partir de uma estrutura patriarcal, são reforçadas por teologias e ideologias conservadoras, mas 

não por isso devem ser consideradas imutáveis. No caso da IBP, à medida que as mulheres 
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abriram espaço para uma nova experiência de leitura comunitária da Bíblia, provocou-se novas 

formas de pensar a estrutura eclesial. À medida que as mulheres propuseram uma nova 

orientação hermenêutica que provocou as leituras patriarcais da Bíblia e da tradição Batista, 

outras dimensões da vida comunitária foram sendo reformuladas.  

A Bíblia, enquanto uma das potentes matrizes que moldam os discursos de gênero, ao 

mesmo tempo que colabora teologicamente para construir modelos patriarcais de igreja e 

sociedade, pode forjar, também, relações libertadoras, servindo como potentes interlocutoras 

de debate sobre a possibilidade de novas relações de gênero.  Na experiência da IBP, foram as 

releituras bíblicas propostas pelo grupo Flor de Manacá, a partir das referências hermenêuticas 

da Leitura Popular e Feminista e de gênero, que abriram caminhos para que a Bíblia se tornasse 

interlocutora dos debates sobre mulheres e gênero na igreja, desconstruindo normas e padrões 

patriarcais e heteronormativos, que modelavam o modo de ser igreja. Conclui-se, portanto, que 

a prática interpretativa desenvolvida pelo Grupo Flor de Manacá na Igreja Batista do Pinheiro, 

demonstrou o potencial transformador que a Leitura Popular e Feminista pode ter em 

comunidades religiosas como a IBP, oferecendo alternativas hermenêuticas capazes de 

transformar as antigas interpretações patriarcais que sustentam a doutrina e o modelo eclesial 

de desigualdades.  

Considerando que o significado patriarcal ou libertador dos textos bíblicos é construído 

pela comunidade de fé de acordo com a maneira como ler, interpretar e transmitir o texto, a 

comunidade, em sua liberdade interpretativa, orientada por um processo hermenêutico 

libertador, pode colocar a leitura da Bíblia a favor da desconstrução dos discursos e estruturas 

patriarcais que sustentam as relações de gênero na igreja e na sociedade. Os textos bíblicos 

possuem potencial ilimitado de sentidos que são estabelecidos de acordo com o uso particular 

que cada comunidade faz, por exemplo, os textos bíblicos que são lidos como patriarcais numa 

comunidade podem ser compreendidos como libertadores em outras. Portanto, é na dinâmica 

hermenêutica comunitária onde a Bíblia ganhará seu caráter opressor ou libertador. No caso da 

Igreja Batista do Pinheiro, foi o “machado hermenêutico’ da Leitura Popular e Feminista que 

ajudou a cortar as raízes patriarcais, favorecendo a construção de “um outro gênero” de igreja. 

Essa possiblidade foi verificada no estudo proposto nesta Tese. 
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CONCLUSÃO 

  

“Outro gênero de Igreja” 

 

“A metáfora-raiz do cristianismo é a libertação humana, não o patriarcado”471 

 

O argumento central desse trabalho é que a prática comunitária de Leitura Popular e 

Feminista da Bíblia, desenvolvida na IBP, a partir do Grupo Flor de Manacá, provocou rupturas 

com uma proposta de interpretação bíblica comunitária, que permaneciam vinculadas a raízes 

patriarcais da tradição Batista impulsionando, assim, a construção de “um outro gênero” de 

Igreja. Raízes patriarcais, neste caso, se refere a todas as leituras bíblicas e teológicas que se 

articulam ao redor de uma matriz patriarcal de interpretação bíblica, que justifica e naturaliza 

estruturas e práticas eclesiais sexistas, heteronormativas, racistas, que subjuga, exclui e violenta   

mulheres e outros grupos de pessoas que são marginalizadas por uma leitura patriarcal da Bíblia 

e da Igreja. O “machado” da Leitura Popular e Feminista da Bíblia, foi instrumento 

hermenêutico utilizado para percorrer as raízes patriarcais da interpretação bíblica, que 

acompanhou tanto a história da formação e interpretação e textos bíblicos, como a história do 

desenvolvimento da tradição Batista e na formação da Igreja Batista do Pinheiro. Outras leituras 

teológicas foram surgindo, preparando o caminho para a Leitura Popular e Feminista da Bíblia 

e florescimento de “um outro gênero” de Igreja na IBP.   

Recapitulando o que foi apresentado nos quatro capítulos desta Tese: A Igreja Batista 

do Pinheiro, objeto central desta pesquisa, desenvolveu historicamente uma práxis eclesial 

comprometida com as demandas da realidade do contexto em que está inserida. Entretanto, em 

                                                           
471 MCFAGUE, Sallie. Models of God in religious language. Philadelphia: Fortress Press, 1982, p. 164. 
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termos de prática comunitária de interpretação bíblica, permanecia vinculada às raízes de uma 

hermenêutica Batista patriarcal.  No ano de 2006, foi iniciado trabalho em torno de mulheres, 

Bíblia e gênero, visando interpretar textos bíblicos em uma perspectiva popular e feminista. A 

partir deste trabalho, floresceu o Grupo Flor de Manacá, que passou a desenvolver uma prática 

comunitária de Leitura Popular e Feminista da Bíblia, que possibilitou o acesso a uma nova 

experiência de hermenêutica bíblica, provocando a desconstrução de leituras patriarcais da 

hermenêutica Batista. O jeito flor de manacá de ler a Bíblia refratou em toda Igreja, na maneira 

como as pessoas e os grupos passaram a ler comunitariamente a Bíblia. Portanto, a Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia foi fundamental e embasou todos os debates bíblicos, teológicos 

e eclesiásticos que a Igreja enfrentou nos últimos dez anos, como a igualdade racial e de gênero, 

ordenação de mulheres ao Ministério Pastoral, debates sobre gênero e masculinidades entre os 

homens, decisão comunitária de batismos de pessoas homossexuais. Esses assuntos foram 

atravessados por esse novo jeito de ler a bíblia, consequentemente, com esse novo jeito de ser 

igreja, no desafio de ler os textos sagrados, que resultou em reconfigurações de gênero na 

comunidade IBP, que foram sendo retratadas na logomarca da Igreja tornando-se, assim, um 

símbolo de “outro gênero de igreja”, construído a partir da prática comunitária de Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia na IBP. 

Disse Rubem Alves:  

Meu corpo é resultado de um enorme feitiço. E os feiticeiros foram muitos: pais, mães, 

professores, padres, pastores, gurus, líderes políticos, livros, TV. Meu corpo é um 

corpo enfeitiçado: porque aprendeu as palavras que lhe foram ditas, ele esqueceu de 

outras que, agora, permanecem mal... ditas.472 

 

 A Igreja é corpo de Cristo de acordo com 1 Coríntios 12:12-27, mas um corpo que 

nasceu enfeitiçado pela maldição do patriarcado. Começou a ser enfeitiçado pelas palavras dos 

pais patrísticos-medievais e continuou aprendendo palavras “mal-ditas”, que foram 

constituindo e performando a igreja como um corpo patriarcal-masculino-heterormativo. A 

ciência bíblica moderna rompeu com muitas das palavras dogmáticas da tradição patrística-

medieval, quebrou alguns feitiços, mas manteve e lançou outras palavras “mal-ditas” 

legitimadas pelo saber científico. Foram muitos os feiticeiros e palavras patriarcais lançadas, 

sobre o corpo de Cristo, que é a Igreja no decorrer da história.  A hermenêutica bíblica da 

Reforma Protestante, trouxe algumas novas palavras que buscavam libertar a Igreja do 

patriarcado eclesiástico, mas, não rompeu com o feitiço do poder clerical de dominação 

                                                           
472 ALVES, Rubem. O sapo do livro a Alegria de Ensinar. São Paulo: Papirus, 1994. Disponível em: 

<www.portalpordiadema.com.br/uploads2/LIVRO2.pdf> . Acesso em: 25 jun. 2019. 

  

http://www.portalpordiadema.com.br/uploads2/LIVRO2.pdf
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masculina.  Na tradição Batista no Brasil, foram os missionários norte-americanos, os primeiros 

a distribuírem o feitiço da leitura patriarcal da Bíblia, esquecendo as palavras históricas de 

liberdade e igualdade, que caracterizaram os princípios históricos fundantes. Assim, as Igrejas 

Batistas no Brasil foram nascendo enfeitiçadas pela doutrina patriarcal. Enfeitiçada por esse 

“mal patriarcal” foi formado, em 1970, o corpo comunitário da IBP. Apesar do terrível feitiço 

surgiu, a partir da inconformação e a subversão dos corpos das mulheres, mediada pela Leitura 

Popular e Feminista da Bíblia, uma nova prática interpretativa a partir do Grupo Flor de 

Manacá. O jeito flor de manacá de ler a Bíblia, foi como uma porção curativa de novas palavras 

não-patriarcais, derramada na prática comunitária da IBP, quebrando o feitiço que mantinha a 

interpretação bíblica comunitária presa às raízes Batistas. 

Se a Igreja é corpo e todo corpo tem gênero, pode-se afirmar que a Igreja se desenvolveu 

a partir de um “gênero patriarcal”. As raízes da interpretação bíblica e a questão do gênero 

patriarcal da igreja cristã se intercruzam. Recapitulando a questão na sua origem: o cristianismo 

originário, fundado na prática de Jesus, provocou uma ruptura com os moldes do sistema 

patriarcal, quando estabeleceu o princípio igualitário para relações entre as pessoas nas novas 

comunidades: “não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem nem 

mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus (Gálatas 3:28). Mas, o novo princípio de 

igualdade de gênero não se sustentou. Sucumbiu ao sistema patriarcal dominante, que 

subordinava mulheres, escravas e escravos na estrutura piramidal de opressões e subordinações. 

Contrariando o princípio de igualdade, foi formulado outro código, que pode ser considerado a 

matriz do gênero androcêntrico-patriarcal da igreja: “a cabeça de todo o homem é Cristo, a 

cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus” (I Coríntios 11:3).473 Seria longa a 

lista de textos bíblicos que, junto a este, foram utilizados ao longo dos séculos (e continuam a 

ser), para legitimar a ordem de gênero patriarcal-heteronormativa da Igreja.  

A igreja, portanto, se estruturou e se desenvolveu a partir dessa “ordem de gênero” 

patriarcal-heteronormativa em conflito com uma ordem eclesial mais igualitária, que 

sobreviveu como resistências à ordem patriarcal  entre grupos marginais dos cristianismos 

originários.474 As mulheres são excluídas das funções e o Ministério Pastoral é 

patriarcalizado.475 Os chamados códigos domésticos da literatura paulina aceitam e legitimam 

a código patriarcal como ordem familiar. As cartas Efésios, em especial, dá justificativa 

                                                           
473  O processo de institucionalização e patriarcalização das origens cristãs é tratado no primeiro capítulo, onde são 

citadas referências de estudos feministas tais como trabalho de Marga Ströher e Ivoni Reimer. 
474  MUSSKOPF, 2004, p. 139-168.  
475  Sobre patriarcalização do Ministério Pastoral ver: MUSSKOPF, 2005, p.103-139. 
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teológica do relacionamento patriarcal entre marido e mulher ou entre escravo e senhor, na 

medida que o autor o legitima, com referência ao relacionamento hierarquicamente definido 

entre Cristo e a Igreja.476 I Pedro identifica a vocação missionária das mulheres com sua 

subordinação a seus maridos, a quem elas podem conquistar para o Evangelho de Cristo apenas 

com o silêncio e a obediência. O autor exorta as mulheres a imitar o exemplo de obediência 

dado pelas mulheres do Antigo Testamento. Sara torna-se o principal exemplo de mulher cristã, 

pois reconhece que Abraão é seu senhor. Recomenda-se, ainda, que os escravos e as crianças 

se submetam à dominação patriarcal do pai, dono e senhor. 477  

Essa ordem foi sendo formulada e estabelecida como um mal necessário e inevitável.  

Para alguns exegetas, as comunidades cristãs para crescerem, desenvolverem e sobreviverem 

historicamente, deveriam adaptar-se às estruturas patriarcais de sua sociedade. A 

institucionalização e patriarcalização da igreja seriam necessárias à sua sobrevivência.478 As 

mulheres exegetas feministas têm discordado dessa interpretação de patriarcalização como um 

destino inevitável. As estruturas institucionais patriarcais não eram as únicas opções de modelos 

institucionais disponíveis e realizadas no contexto do cristianismo primitivo. Havia 

movimentos, associações e alguns cultos religiosos que desafiavam as estruturas patriarcais, 

assumindo um modelo igualitário de relações. Estes grupos, todavia, à semelhança do 

movimento cristão, eram vistos politicamente como suspeitos devido a seu ethos igualitário, 

que desafiava a ordem de gênero patriarcal vigente.479  

A memória dessas experiências igualitárias dentro e fora do movimento cristão foi 

apagada ou taxada de tradições heréticas na narrativa patriarcal de reconstrução da história da 

igreja, das origens narrada pelos vencedores históricos. O resgate de tais memórias que integre 

na história do cristianismo primitivo as tradições igualitárias, têm sido importantes para a 

construção de uma outra narrativa histórica reveladora de que o cristianismo não foi 

patriarcalmente determinado desde o início. Trazer à tona os impulsos igualitários que fizeram 

parte das origens da igreja cristã é importante para romper com a narrativa de que a 

patriarcalização era o destino único e inevitável. Foi uma escolha histórica e essa consciência 

abre reflexões e caminhos para uma crítica à razão e ordem de gênero patriarcal da igreja, abre 

caminho para imaginação utópica de outro gênero de igreja possível. 

                                                           
476   SCHUSSLER FIORENZA, 1992, p. 305. 
477 SCHUSSLER FIORENZA, Elisabeth. Discipulado de iguais: uma ekklesio-logia feminista crítica da      

libertação. Rio de janeiro: Vozes, 1993, p.189-199. 
478   SCHUSSLER FIORENZA, 1993, p. 192. 
479   SCHUSSLER FIORENZA, 1993, p. 194-195. 
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 Assim, foi se constituindo um cristianismo histórico que fez a escolha contrária ao 

princípio da igualdade e a favor de uma ekklesia patriarcal. Criou um discurso ideológico, 

fundamentado em leituras e interpretações bíblicas de legitimação do modelo patriarcal de 

igreja. As interpretações bíblico-religiosas legitimadoras dessa ordem concebida como 

“natural” e divina”, tiveram um efeito catastrófico sobre a vida das mulheres e de outros corpos 

dissidentes da ordem patriarcal-heteronormativa, contribuindo diretamente para a legitimação 

dos estereótipos e hierarquia de gêneros, reduzindo tudo a conceitos e modelos binários 

totalizantes. É a partir dessa ordem patriarcal de gênero estabelecida na Igreja cristã, desde suas 

origens fundantes, que se identifica a questão de ordem de gênero da Igreja.  

A escolha por uma Ekklesia patriarcal, em detrimento da proposta de comunidade 

igualitária, foi sendo reafirmada pelas diferentes tradições protestantes, incluindo a tradição 

Batista. O feitiço patriarcal perpassa todas as tradições cristãs deixando suas marcas de um 

modelo eclesial centrado na dominação masculina. Revisitando as raízes Batistas, encontrou-

se uma rica fonte de princípios de liberdade e igualdade, expressos no modo de governo 

congregacionalista não clerical e na afirmação histórica de “somente as Escrituras” assumindo, 

historicamente, como um grito de liberdade em relação ao controle da intepretação da Bíblia 

pelas autoridades da instituição eclesiástica. Isto significou um elemento renovador e libertador 

que garantiu que o poder interpretativo fosse devolvido à comunidade local, que é livre para 

fazer suas leituras hermenêuticas e da própria tradição. No entanto, as raízes patriarcais Batistas 

de corrente fundamentalista norte-americana, responsável pela formação do Protestantismo 

Batista brasileiro, em oposição aos princípios históricos da tradição em suas origens, forjou um 

modo de hermenêutica que subjugou a Bíblia e a afirmação das doutrinas, resultando numa 

eclesiologia Batista falsamente autônoma e democrática. Uma vez que a Igreja Batista do 

Pinheiro tem sua história de formação ligada a essa tradição de matriz Batista norte-americana, 

recebeu o molde da hermenêutica bíblica Batista patriarcal, que influenciou a formatação do 

seu modo de ler a Bíblia e ser igreja.  

O florescimento da hermenêutica popular, feminista e de gênero na IBP, a partir do 

grupo Flor de Manacá, que rompe com leituras patriarcais, é elemento novo na comunidade, 

que desencadeia um processo de reconfiguração nas práticas comunitárias de interpretação, 

provocando importante mudança de gênero na Igreja. Gênero é uma das categorias 

predominantes nas análises feministas atualmente. Isto se deve ao aspecto do seu uso 

interdisciplinar. Gênero também tem sido uma chave importante para a Leitura Popular e 

Feminista. É indiscutível saber que a categoria de gênero oferece uma gama de possibilidades 
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da análise e crítica da ordem patriarcal estabelecidas nas estruturas e sistemas sociais e 

religiosos.  

A questão primordial é que a hermenêutica de gênero procura desestabilizar as 

definições rígidas estabelecidas pela leitura patriarcal da realidade, quebrar dicotomias, 

hierarquias e classificações de sexo e gênero. Por isso, tem sido utilizada na Teologia e 

hermenêuticas feministas, não somente como categoria analítica, mas como categoria política 

de transformação. A Bíblia segue sendo uma matriz poderosa que molda os discursos de gênero 

da igreja e da sociedade, sobretudo na legitimação e defesa do status patriarcal heterormativo 

de dominação masculina promovido pelas igrejas, tanto na formatação de sua estrutura 

eclesiástica, como na liturgia cúltica e nos símbolos da fé cristã. Os discursos bíblicos como 

potentes matrizes do imaginário imprimem, na sociedade e nas igrejas, modelos de identidade 

e relações de gênero e sexualidade e, apesar de condicionarem e legitimarem, sobretudo, 

relações de gênero patriarcal-heteronormativa, forjam também relações libertadoras, servindo 

como potentes interlocutoras de debate sobre a possibilidade de novas relações de gênero. Nesse 

sentido, o texto bíblico e suas interpretações colaboram teologicamente para agenciar as 

relações sejam opressoras ou libertadoras. A categoria hermenêutica de gênero serve a esse 

propósito: de quebrar a fixidez interpretativa do texto, provocando uma nova abordagem 

hermenêutica. De acordo com Nancy Cardoso, as teorias de gênero desnaturalizam os papéis, 

as identidades, funções e relações que determinada sociedade atribui a homens e mulheres, 

entendendo são constructo social, que podem ser desconstruídas e reconstruídas sobre outras 

bases e critérios.480 

A consciência que os corpos interpretados e interpretantes na leitura bíblica são 

sexuados e generificados foi uma contribuição importante da hermenêutica de gênero. Corpo e 

gênero como critérios hermenêuticos oferecem alternativas de leituras para um diálogo e 

vivência de novas relações entre mulheres e homens na teologia e nas igrejas. Nancy Cardoso 

considera que o ponto de partida do movimento hermenêutico feminista é o corpo, dado a que 

o corpo é de onde as pessoas experimentam tudo o que acontece no mundo e onde registra suas 

experiências.481  Os corpos estão no centro da espiral hermenêutica, fazendo uma leitura crítica 

das tradições bíblicas e teológicas, questionando a cultura e as relações patriarcais que geram, 

levando a novas interpretações bíblico-teológicas da experiência diária de mulheres e outros 

grupos excluídos. Entender o texto como corpo, fruto de relações sociais de gênero e entender 

                                                           
480  CARDOSO, Nancy. Mas, nós mulheres dizemos... Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, n. 25. 

Petrópolis: Vozes, São Leopoldo: Sinodal, 1996, p. 5-10. 
481  CARDOSO, 1996, p. 6. 
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o processo de interpretação, também, a partir das relações concretas dos corpos trouxe novas 

luzes para a Leitura Popular e Feminista da Bíblia.  O corpo e a sexualidade têm sido um campo 

de especial ataque do patriarcado e, ao mesmo tempo, os espaços religiosos cristãos têm 

sistematicamente evitado tratar abertamente as questões éticas, políticas e religiosas, que 

envolvem os corpos e a sexualidade das mulheres e pessoas LGBTQ+.482  

No campo da hermenêutica bíblica, persistem muitas ausências e silêncios quanto ao 

tema do corpo e da sexualidade que, em sua maioria, continuam sendo pautadas por antigos 

referenciais de gênero patriarcais heteronormativos de dominação e subjugação dos corpos das 

mulheres e outros corpos, considerados “dissidentes”. O teólogo André Musskopf, a partir dos 

referenciais da Teologia Queer e da categoria feminista de gênero, tem chamado atenção para 

compreendermos a importância da nossa corporeidade e sexualidade, tanto em perspectiva 

individual como coletivo-comunitária. Segundo ele, A Igreja e o Estado sempre estiveram 

preocupados como a sexualidade é vivida, uma vez que, regulando o corpo e a sexualidade da 

população é possível controlar e instrumentalizar. Afinal, a sexualidade tem a ver com nossas 

relações de poder. A cultura tenta domesticar e uniformizar a sexualidade por meio dos diversos 

códigos sobre sexualidade, incluindo os códigos bíblicos religiosos.483  

A Leitura Popular e Feminista da Bíblia e a mediação da hermenêutica de gênero, 

mostrou ter, na experiência aqui relatada, grande contribuição para desmascarar os esquemas 

patriarcais presentes no discurso bíblico-religioso de conservação da ordem de gênero patriarcal 

na igreja. O que apresentei nos quatro capítulos, foi um dos retratos pelo qual essa experiência 

pode ser contada, que está relacionada à prática comunitária de Leitura Popular e Feminista 

Bíblia e o florescimento de um “outro gênero de Igreja”. 

 A prática comunitária de Leitura Popular e Feminista da Bíblia na IBP, analisada no 

decorrer desta Tese, leva a repensar os métodos e lentes usadas para a ler a Bíblia, sejam em 

comunidade religiosas ou no campo da pesquisa bíblica. De acordo com Elsa Tamez, “a Bíblia 

interpretada androcêntrica e patriarcalmente tem sido fonte de legitimação para marginalizar as 

mulheres da Igreja e da Teologia.”484 No entanto, tem sido constatado, a exemplo da experiência 

analisada  nesta pesquisa, que a mesma Bíblia, relida através de outras perspectivas 

hermenêuticas, pode ser fonte de libertação para muitas pessoas e grupos no interior das igrejas, 

                                                           
482 LGBTQ+: Sigla atual usada da comunidade LGBT, que englobas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e Queer (considerado um termo “guarda-chuva”, englobando minorias sexuais e de gênero que não 

são heterossexuais ou cisgênero).  

     Disponível em:  <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lgbtq>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
483 MUSSKOPF, 2004, p. 151. 
484 TAMEZ, Elsa. Pautas hermenéuticas para compreender Gálatas 3,28 y 1 Coríntios 14,3. In: Por manos de 

Mujeres. Revista de Intepretación Bíblica Latinoamericana- Ribla. N. 15. San Jose-Costa Rica. 1993. P.9-10. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lgbtq
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inclusive para as mulheres. No caso da Igreja Batista do Pinheiro, o redirecionamento da prática 

comunitária em termos de hermenêutica bíblica, provocou, juntamente com outros processos 

comunitários, importantes rupturas com os modelos e discursos patriarcais, que resultaram em 

uma reconfiguração de gênero no discurso, e na prática comunitária da IBP em relação às 

mulheres, e outros grupos marginalizados na eclesiologia patriarcal.  

  As hermenêuticas bíblicas que trabalham o texto bíblico a partir de lugares técnicos, de 

premissas teóricas – de modo geral, não levam em consideração o lugar social, cultural ou 

político da comunidade interpretante. O olhar crítico dirigido às Escrituras é definido pela 

disciplina científica que fundamenta a interpretação. A hermenêutica feminista das Escrituras, 

principal referencial teórico desta Tese, nasce sobretudo nos lugares de luta das mulheres pela 

dignidade, igualdade e justiça. Dirige sua crítica primariamente ao patriarcado presente na 

sociedade, na Igreja e nos textos bíblicos. A hermenêutica feminista oferece para o campo das 

ciências bíblicas novos modelos e paradigma crítico de interpretação bíblica, que representam 

uma transformação importante no sentido de superar as leituras e intepretações patriarcais ou 

supostamente “neutras” dos textos bíblicos, acentuando o caráter político-transformador da 

hermenêutica bíblica. 

A Leitura Popular da Bíblia, importante referencial teórico dessa pesquisa, nasce nas 

comunidades eclesiais e propõe o um novo sujeito de interpretação bíblica: não a academia, 

mas, o povo e a comunidade.  A Leitura Popular da Bíblia permitiu que séculos de exegese 

acadêmica, fosse despido e ressignificados de sua roupagem clericais e da ciência bíblica, a fim 

de reencontrar com o povo e as comunidades.  Textos outrora esquecidos foram relidos, seus 

conflitos revelados, denunciando a neutralidade enganosa. Classe, gênero, identidades sexuais 

e raciais, foram sendo articuladas no processo interpretativo do texto bíblico, revelando a 

diversidade da vida e da Bíblia. O rosto patriarcal da opressão foi desmascarado pelas leituras 

feministas. E a Bíblia se fez multicor, multiforme, incomodando as leituras binárias e unívocas 

do texto. A Leitura Popular e Feminista, é resultado dessa “conversão” de sujeito, sentido e 

método, acontecida no campo da hermenêutica bíblica.  

A mediação de gênero como categoria hermenêutica, soma-se a Leitura Popular e 

Feminista para ajudar a desmascarar as raízes patriarcais da Bíblia e de seu uso na igreja. O 

conceito de gênero aparece como conceito hermenêutico fundamental na leitura Popular e 

Feminista da Bíblia. A análise de gênero nos textos bíblicos, traz à luz a especificidade das 

relações entre os sexos e gêneros, o entrecruzamento das relações de domínio ao mesmo tempo 

que, interpreta as mulheres, não apenas em termos de passividade e subordinação, mas como 

sujeito histórico que resiste e que busca mudanças.  Compreendendo que gênero é uma chave 
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importante, ainda que não absoluta na hermenêutica popular e feminista, é indiscutível que ela 

oferece uma gama de possibilidade da análise e crítica da ordem patriarcal de gênero 

estabelecidas nas estruturas e sistemas sociais e religiosos. A questão primordial é que a 

hermenêutica de gênero procura desestabilizar as definições rígidas estabelecidas pela leitura 

patriarcal da realidade e dos textos bíblicos, quebrar dicotomias, hierarquias e classificações de 

sexo e gênero. Por isso tem sido utilizada na hermenêutica popular e feminista como categoria 

analítica, mas como categoria política de transformação. 

A leitura Popular e Feminista, de acordo com a prática comunitária da IBP, apresentadas 

neste trabalho, demonstrou que as leituras androcêntricas de caráter patriarcal, presentes em 

diversos conteúdos bíblicos, não são exclusividade do espaço eclesiástico. Esta marca 

androcêntrica-patriarcal transcende e perpassa os muitos métodos científicos e espaços 

acadêmicos. Portanto, descartar a Bíblia, pelo seu caráter patriarcal, seria no mínimo, 

ingenuidade quanto a se poder lidar com outras memórias do passado ou mesmo construções 

sociais do presente como se estivessem isentas dessa marca. O desafio é o de entender e analisar 

que o texto carrega limites inerentes ao processo de fixação pelo ato da escrita, não se pode 

sucumbir a um processo de fixidez interpretativa. É preciso enfrentar a fixidez normativa com 

a abertura polissêmica própria dos textos, subvertendo e deslocando o lugar autoritativo que 

não é mais o texto, mas, a vida e dignidade humana. Deste modo, o caminho da Leitura Popular 

Feminista e a categoria hermenêutica de gênero, mostrou-se importante no propósito de quebrar 

a fixidez interpretativa do texto, provocando uma nova abordagem hermenêutica de textos 

patriarcais na prática interpretativa da Igreja Batista do Pinheiro. A partir dessa experiência de 

uma comunidade religiosa e seu engajamento com processos hermenêuticos de transformação, 

é possível gerar novas formas de conhecimento no campo da hermenêutica bíblica que 

valorizem mais a relação das práticas concretas de leitura bíblica vivenciadas nas comunidades 

religiosas e distintos grupos sociais, e a produção acadêmica. 
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