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Nas redes sociais, feministas evangélicas se unem contra
duplo preconceito

31/07/2015  22h08
CAMILLA COSTA
DA BBC BRASIL

"Somos meninas e temos orgulho disso. Discordamos de inúmeras
coisas, mas quem aqui foi feito pra apenas concordar? Feministas.
Lutamos contra a opressão de milênios de história, e por essa razão
somos um pouco loucas. Ainda que revolucionárias, cremos em um
Deus soberano e cheio de amor, que traz a todos, mulheres e
homens, a misericórdia e a graça, igualmente, sem distinção."

Em grupos de Facebook, mulheres de diversas denominações evangélicas estão se reunindo para
falar sobre o desafio de serem feministas. A descrição acima pertence ao maior deles, "Feministas
Cristãs", com 400 membros.

"Nos sentimos minoria tanto dentro da igreja quanto dentro do movimento (feminista)", disse à
BBC Brasil Thayô Amaral, de 21 anos, criadora do grupo. Segundo a publicitária goiana, a motivação
para criar uma comunidade fechada foram discussões em outros grupos feministas.

"Perguntam como podemos ser cristãs se as religiões cristãs oprimem as mulheres há milênios. Nós
tentamos mostrar que existe a religião e existe a fé. A minha fé é a cristã, mas isso não significa
que eu concorde com a opressão que a religião impõe às mulheres", afirma.

"No grupo, podemos discutir coisas que não conseguimos nem no meio feminista, por sermos
cristãs, e nem no meio cristão, onde sofremos bastante rejeição."

Nos limites "seguros" da comunidade, elas falam sobre passagens da Bíblia que consideram
machistas ou feministas, compartilham vídeos "problemáticos" das suas próprias igrejas, mas
também exaltam pastores e padres considerados progressistas e tiram dúvidas sobre doutrinas
religiosas.

Assuntos como masturbação, aborto, laicidade do Estado e homossexualidade também entram no
debate ‐ e provocam discordâncias.

"Acontece muito de as meninas entrarem no grupo, verem os posts e dizerem: 'aqui tem coisas
sobre as quais eu sempre quis falar, mas nunca pude, porque nunca achei ninguém que estivesse
disposto a falar comigo sobre isso', afirma Thayô.

'PACIÊNCIA'

Para Thayô, a maneira "não positiva" como evangélicas são confrontadas em discussões sobre
temas polêmicos nos grupos feministas ‐ "mesmo com boas intenções" ‐ pode afastá‐las do debate.
Isso acentua a rejeição que muitas sentem dentro das próprias comunidades religiosas.

"O mais frequente no grupo são meninas que não estão se encaixando (nas igrejas), mas não
querem se afastar e deixar de praticar sua fé", afirma. Ela mesma, que participava da Igreja Cristã
Evangélica do Brasil, diz ser hoje uma cristã pós‐denominacional ‐ que não frequenta nenhuma
denominação específica.

A dificuldade de conciliar os questionamentos feministas com as doutrinas religiosas também
motivou as amigas Jordanna Castelo Branco, de 31 anos, e Guísela Araújo, de 36 anos, a buscarem
denominações evangélicas mais inclusivas.

"Eu nasci na igreja Batista, cresci na Assembleia de Deus, fui para a igreja Nova Vida e hoje sou de
uma comunidade chamada Libertas, que é uma igreja mais alternativa dentro da igreja
Presbiteriana", diz Jordanna.

"Desde adolescente, eu questionava o papel da mulher: por que tinha que ser criada para ser uma
boa dona de casa se, na escola em que eu estudava, homens serviam o almoço e o jantar? Por que
eu não podia usar calças jeans na igreja, se eram muito mais confortáveis? Por volta dos meus 16
anos, havia muitas cobranças para que eu andasse maquiada e soubesse cozinhar. E o meu

Minion gigante atrapalha
trânsito em cidade da Irlanda

Précandidato em eleições dos
EUA explica como fritar bacon
no cano de um fuzil

Chef de reality gastronômico vai criar Big
Mac gourmet

gostou? leia também

PUBLICIDADE

Em livro, Andressa Urach revela que
cobrava R$ 15 mil por 2 horas de sexo

Jennifer Aniston se casa com Justin
Theroux em segredo

Foto fofa de canguru abraçando ursinho
de pelúcia ganha a internet; veja

indicadas pelos leitores

PUBLICIDADE

O site de entretenimento da Folha

celebridades bichos babilônia colunistas fofices fotos saiu no np televisão top 5 você viu? tudo

você viu?

Compartilhar 55

COMPARTILHE

FERNANDA LIMA

KLEBER BAMBAM

LEÃO CECIL

Notícias Poder ASSINE A FOLHA Busca Site

Assine 0800 703 3000 SAC Batepapo Email BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

Sucre
La Escondida Hostal

From R$271,73 
Book now 

Sucre
Kultur Berlin Restaurant…

From R$217,76 
Book now 

http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1663926-minion-gigante-atrapalha-transito-em-cidade-da-irlanda.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1663930-pre-candidato-em-eleicoes-dos-eua-explica-como-fritar-bacon-no-cano-de-um-fuzil.shtml
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/fofices/
http://twitter.com/sitef5
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2015/babilonia/
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/08/1665268-em-livro-andressa-urach-revela-que-cobrava-r-15-mil-por-2-horas-de-sexo.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/bichos/
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1663930-pre-candidato-em-eleicoes-dos-eua-explica-como-fritar-bacon-no-cano-de-um-fuzil.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/saiunonp/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://f5.folha.uol.com.br/bichos/2015/08/1665282-foto-fofa-de-canguru-abracando-ursinho-de-pelucia-ganha-a-internet-veja.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1664342-chef-de-reality-gastronomico-vai-criar-big-mac-gourmet.shtml
http://facebook.com/sitef5
javascript:void(0);
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://search.folha.com.br/search?q=LE%C3O%20CECIL&site=f5&skin=f5
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/f5
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://search.folha.com.br/search?q=FERNANDA%20LIMA&site=f5&skin=f5
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://f5.folha.uol.com.br/tudo/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfUvGeK_DVdL4NMa8fImRtuAJhvf-5gWOssK1pwHsqtO0sQcQASCc3NckYM3w7oCsA6AB0uau_gPIAQmpAjTSEKaIUrI-4AIAqAMBqgSHAk_Q5U0F1JUZDEZAnuWGzBSKlSbPBCAIcwdWkQ1ofLdrC-Isj5xtA6X0cQrw33DSD2H7zbJ43miBfGOyIq8dljztqasJ57iM62l3nRk9ZSPTDsDYsQEogVPEuVL7MpCgkZMu60ECVQNSVOBHLyy9iPFeuj-YYsCXc69U8DdolYCd0aGgatPHQw2TA1gN5VSmsr6nzrq0P-gfpDqjGVYQvh3SdG0t27PrfmgXHRrcQgURIMlKl7eItJ0pxrGoO0YN2ROA2q1R16UnX3b-Suq4j9hPe2GfWrmTijIUS-EU_Y819gjJsLWSlIC0ANgJeqjZinDqnqs2DPL-XUqozi0Zt8Kk99qDAjSl4AQBiAYBoAYugAeum5YmqAemvhvYBwA&num=1&cid=5GiNOvstkFqi4w-0GoAH3IT0&sig=AOD64_1AlrEfl2YoGRcG3NWfqFBh9lPTiw&client=ca-pub-6631622247727367&adurl=http%3A%2F%2Fwww.googleadservices.com%2Fpagead%2Faclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCnYHUeK_DVdL4NMa8fImRtuAJhvf-5gWOssK1pwHsqtO0sQcQASCc3NckYM3w7oCsA6AB0uau_gPIAQmpAjTSEKaIUrI-4AIAqAMBqgSHAk_Q5U0F1JUZDEZAnuWGzBSKlSbPBCAIcwdWkQ1ofLdrC-Isj5xtA6X0cQrw33DSD2H7zbJ43miBfGOyIq8dljztqasJ57iM62l3nRk9ZSPTDsDYsQEogVPEuVL7MpCgkZMu60ECVQNSVOBHLyy9iPFeuj-YYsCXc69U8DdolYCd0aGgatPHQw2TA1gN5VSmsr6nzrq0P-gfpDqjGVYQvh3SdG0t27PrfmgXHRrcQgURIMlKl7eItJ0pxrGoO0YN2ROA2q1R16UnX3b-Suq4j9hPe2GfWrmTijIUS-EU_Y819gjJsLWSlIC0ANgJeqjZinDqnqs2DPL-XUqozi0Zt8Kk99qDAjSl4AQB-gUGCCUQARgAiAYBoAYugAeum5YmqAemvhvYBwA%26num%3D1%26cid%3D5GiNOvstkFqi4w-0GoAH3IT0%26sig%3DAOD64_2sMe5fXCxRV6Bbwa3jQs6Rlj4Cfw%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fbo%2Fla-escondida-hostal.html%253Fxsdata%253D52616e646f6d49562473646523287d6122b78ce59d59c919287f7abf75f381734db8ff0e565727d1%2526checkin%253D2015-08-10%2526checkout%253D2015-08-11%2526aid%253D358450%253Blabel%253Dc-rowen_ag-bwm6ttvleu_b-dhotelmultibluec-P94YqtqkKPu8lTA9H3YuggC44911158966%3Apld80da5d45302ce96.anonymous.google%3Ataboomuserlist%25253A%25253A20110206%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aapnone%3Aned%253Bws%253Dd80da5d45302ce96.anonymous.google%2526show_room%253D%2526lang%253Dpt%2526selected_currency%253DBRL%2526exrt%253D3.5436%2526xfc%253DUSD%2526label%253Dgcad-496417_site-contentads_ucc-BR_ulang-pt_ucurr-BRL_device-desktop_los-1%2526utm_source%253Dgoogle-retargeting%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DBR%2526utm_term%253Dhotel-496417%2526utm_content%253Dlos-1-lang-pt%26client%3Dca-pub-6631622247727367
http://f5.folha.uol.com.br/top5/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://www.folha.uol.com.br/
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/07/1663245-nas-redes-sociais-feministas-evangelicas-se-unem-contra-duplo-preconceito.shtml
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1663926-minion-gigante-atrapalha-transito-em-cidade-da-irlanda.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2015/08/1665286-jennifer-aniston-se-casa-com-justin-theroux-em-segredo.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu
http://search.folha.com.br/search?q=KLEBER%20BAMBAM&site=f5&skin=f5
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/08/1664342-chef-de-reality-gastronomico-vai-criar-big-mac-gourmet.shtml
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/07/1663245-nas-redes-sociais-feministas-evangelicas-se-unem-contra-duplo-preconceito.shtml
javascript:;
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/


+ |  Enviar O F5 errou ? Link  http://folha.com/no1663245

questionamento causava espanto."

Depois de um período afastada dos cultos, ela decidiu voltar e diz estar mais satisfeita com o
diálogo dentro da nova comunidade. Mesmo assim, declarar‐se feminista ainda foi um problema.

"Quando eu comecei de fato a me identificar como feminista e assumir isso, eu já estava na
Libertas. Mesmo assim, foi uma confusão. Alguns começaram a debochar, as meninas me
criticaram. Foram dois amigos homens da igreja, que são mais ligados a movimentos sociais, que
me defenderam. E aí a discussão começou e, algum tempo depois, outras mulheres começaram a
se assumir como feministas também", conta.

A fluminense Guísela Araújo assumiu‐se como feminista após uma tragédia pessoal. Em 2010, sua
irmã foi assassinada por um ex‐namorado. Hoje, ela diz sentir que não encontra um lugar "nem
dentro da igreja, nem fora". Mesmo assim, pretende continuar tentando.

"Estou buscando uma igreja, porque é difícil encontrar um espaço em que eu consiga atuar com
liberdade, dentro das coisas que eu acredito. Nasci na Assembleia de Deus, mas falar de feminismo
lá é muito complicado. A igreja é onde eu quero estar porque acho que há muito a ser feito."

No entanto, ela diz que resposta de outras feministas em debates sobre religião desestimula o
ativismo. "Em várias discussões na internet mesmo, vejo que não dão muito valor ao meu discurso
porque sou cristã. E nem acreditam que uma mulher possa fazer a escolha pelo cristianismo",
afirma.

"Eu até entendo as mulheres evangélicas que torcem o nariz para o feminismo porque não
conhecem. E acho que poderiam ter mais paciência e boa vontade com as feministas. Mas acho
também que falta às feministas mais paciência e boa vontade com as religiosas. A tolerância é algo
que a gente vai construindo."

*'FEMINISTA PERFEITA*'

Segundo a cientista política Rayze Sarmento, da UFMG, os embates com a religiosidade de algumas
mulheres não significam que o feminismo é intolerante. "É um pouco natural que esses embates
ocorram. A própria história do feminismo é lidar com as diferenças e com questões muito
sensíveis", disse à BBC Brasil.

"Quando o feminismo surge como bandeira política, é marcado pela história de vida das mulheres
brancas e de classe média. As líderes feministas negras, por exemplo, diziam que tinham
dificuldade de lidar com os homens no movimento negro e com as brancas no movimento
feminista."

"Mas isso não o torna o movimento mais frágil, pelo contrário. Essas diferenças o tornam um
movimento muito potente, até porque desmistifica a ideia de que todas as mulheres são iguais",
conclui.

A publicitária carioca Luíse Bello, de 26 anos, no entanto, reclama do que diz ser "uma visão muito
superficial sobre as igrejas evangélicas no Brasil" em debates dos quais participou.

"Na igreja que eu frequento desde criança nunca enfrentei nenhum problema por ser feminista.
Tive muito mais problemas me assumindo evangélica em algumas ocasiões do que dizendo que sou
feminista na igreja", afirma.

Para ela, a resistência aos evangélicos é mais forte "por causa de uma bancada conservadora no
Congresso, porque muitas igrejas evangélicas estão na TV colocando seus discursos e pela maneira
estereotipada" como são retratados pelos meios de comunicação.

"Frequento uma denominação com uma doutrina rígida em alguns aspectos. Realmente, se a gente
for pegar as coisas que são esperadas das mulheres segundo a doutrina, elas não se encaixam muito
com algumas ideias do feminismo. Mas eu fazer parte da igreja não faz de mim menos feminista",
diz.

"Você diz que é evangélico e logo vem à cabeça a imagem de alguém que é um tonto doutrinado e
não consegue enxergar além do que o pastor fala. Isso me cansa muito. Eu sou de uma igreja que é
completamente apolítica. Não podemos, pela doutrina, misturar Estado e religião. Isso as pessoas
nem sabem que existe."

Grupos como o "Feministas cristãs", ela diz, ajudam a lidar com os dilemas de quem tenta conciliar
as duas posições.

"Eu não sou uma feminista perfeita. Eu também não sou uma cristã perfeita. Eu quero ser, estou
me esforçando. Mas eu sou uma pessoa. Eu não tenho todas as respostas."
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