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RESUMO 

Tomando por base o mundo de significados que emerge do cotidiano das Congregações 

Católicas da cidade de Marília-SP e região, procuramos refletir acerca da construção das 

imagens e das representações do feminino e do masculino e suas múltiplas implicações nas 

mais diversas instâncias do social, pressupondo articulações entre práticas culturais, 

estruturas sociais e relações de poder, rediscutindo as estratégias simbólicas que 

determinam posições e comportamentos construídos por cada grupo e como sendo 

constitutivas de identidades. 

Palavras chaves: Catolicismo, Gênero, Cultura. 

 

ABSTRACT 

Based onthe worldof meanings thatemerge from thedaily life ofCatholiccongregationsin 

the city of Marilia-SP and region, we reflect onthe constructionof images 

andrepresentationsof the feminineand the masculineand its multipleimplicationsin 

diversesocial,assuminglinks betweencultural practices, social structures and power 

relations, symbolicrevisitingstrategiesand behaviorsthat determinepositionsbuilt byeach 

group andasconstitutiveof identity. 
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Introdução 

 O presente texto diz respeito à pesquisa que está sendo realizada para nossa tese de 

doutoramento. O projeto foi iniciado a apenas sete meses, de modo que, como ainda nos 

encontramos na fase de levantamento bibliográfico e pouco nos principiamos na análise de 

campo, serão apresentadas algumas hipóteses e problemas relacionados ao tema ainda não 

comprovados de fato.  

 Contudo, isso não diminui a importância da pesquisa, como discutiremos neste 

artigo, em que estabelecemos a relevância de uma reflexão que se proponha a questionar o 

problema das representações e da construção do conceito de poder dentro do universo 

específico das Congregações Católicas da região de Marília-SP, e interpretar os processos 

de exclusão e de subordinação femininos ocorridos nesse meio. 

 

“Estudando „mulheres‟” 

Muito provavelmente, a primeira dificuldade encontrada pelo pesquisador que se 

dedica a um objeto tão complexo – qual seja a condição feminina em uma sociedade 

determinada – é a que envolve a malfadada “invisibilidade” das mulheres diante do que é 

oficial. Não por acaso, a historiografia atual, enfrentando uma crise dos modelos 

tradicionais, vê-se diante da necessidade de rever seus discursos, baseados na 

universalidade das versões, bem como, e principalmente, de dar espaço e voz aos sujeitos 

que até então atuavam e transitavam nas margens da construção histórica (contudo, não no 

declive dos acontecimentos). Entre tais indivíduos, destacam-se a “descoberta” da mulher 

enquanto agente social de fato e a inclusão dos estudos acerca do feminino na abordagem 

de gênero (MATOS: 2000). 

Os trabalhos historiográficos sobre a mulher, em franca ascensão nos últimos anos, 

procuram privilegiar outros conteúdos e questões que abordam a participação feminina não 

somente em grandes espaços históricos, como a política e o trabalho, mas ainda nas 

microfísicas do cotidiano, atentando para as formas como as mulheres se aproveitaram de 

lacunas, brechas e incoerências das práticas sociais, políticas e culturais vigentes para criar 

resistências frente à sua submissão (D’ ALESSIO: 1997). Ganham destaque, também, a 

análise do papel feminino no âmbito familiar, seus padrões de comportamento, inclusive 

sexual, sua educação, seus códigos construídos a partir de preconceitos por vezes 

fundamentados em discursos de cunho médico e jurídico. Todo esse processo contribuiu 

por trazer à luz experiências históricas de inquestionável relevância e recuperar 

testemunhos femininos perdidos em relações múltiplas (BURKE: 1992). 



Os movimentos feministas contemporâneos, através da crítica à rigidez das 

oposições binárias como categorias explicativas, têm buscado referenciais de análise 

menos limitados, os quais permitam integrar homens e mulheres nas suas relações, no 

desenvolvimento dos processos sociais (POSSAS: 2001). Nesta linha, Joan Scott (1990) 

apresentou uma contribuição importante ao debate ao propor o uso do gênero como 

categoria de análise, pela qual é possível compreender a relações entre os sexos e a 

constituição da sociedade, onde se inclui necessariamente a dimensão política. 

A partir da perspectiva de gênero, têm sido priorizadas as investigações históricas e 

sociológicas que procurem incorporar as dimensões do masculino e do feminino na análise 

de forma relacional. Estas investigações buscam compreender a interação entre masculino 

e feminino na totalidade da vida social, contrariando enfoques investigativos que 

incompatibilizavam a mulheres com a vida política ou pública, características 

naturalmente masculinas. Porém, dados levantados em pesquisas de historiadoras e 

antropólogas têm mostrado experiências femininas que não podem ser interpretadas a 

partir de definições dicotômicas, preestabelecidas. A emergência de tais dados conduziu à 

reavaliação de conceitos e critérios sobre as relações entre o privado e o público, bem 

como entre o pessoal e o político, na busca de novas alternativas de análise. 

 Stuart Hall (2001) chama a atenção para a discussão em torno da chamada “crise de 

identidade” que vem fazendo com que o sujeito tido como unificado se apresente 

deslocado por conta das transformações societárias ocorridas em escala global. Inicia o 

livro passeando pelos conceitos de identidade ilustrando que o sujeito do Iluminismo tinha 

como base o conceito de centralidade na pessoa humana e sua racionalidade. Já o sujeito 

sociológico seria caracterizado por sua capacidade de interação com o mundo e o sujeito 

pós-moderno seria composto por várias identidades. Hall ressalta ainda o impacto causado 

pelo feminismo não só no campo teórico, mas especialmente, como movimento social que, 

segundo ele, caracterizou-se como um dos principais descentramentos dos conceitos de 

sujeito iluminista e sociológico. Além disso, o autor afirma que o feminismo é um dos 

novos movimentos sociais que politizou a identidade feminina e contribuiu de forma 

importante para a contestação do status quo. 

As novas abordagens que vêm sendo desenvolvidas a partir dessas novas 

indagações feministas têm dado visibilidade à presença de mulheres como agentes 

integrados aos processos sociais e, justamente por isto, têm também despertado 

inquietações teóricas em várias áreas das ciências humanas. Os dados levantados nas 

investigações sobre a experiência concreta das mulheres em sociedade – principalmente 



nas áreas da História, da Antropologia e da Sociologia – evidenciam que as atividades 

femininas têm-se desenvolvido também em espaços públicos como a comunidade, a 

organização religiosa, a vizinhança, a rua e a fábrica, lugares que não podem ser 

considerados como exclusivamente privados, pois envolvem intermediações e relações 

múltiplas de difícil enquadramento em pólos dicotômicos. Várias pesquisadoras 

responsáveis por estes trabalhos têm enfatizado a necessidade de serem repensados 

conceitos ideológicos enraizados e tidos como explicativos e, principalmente, de reavaliar 

o político no campo da história cotidiana (FARGE; PERROT, 2001). 

Neste sentido, o mais importante não seriam os aspectos quantitativos da 

participação política feminina. Haveria, antes, que tratar das questões levantadas pelo tipo 

de participação das mulheres no político, mostrando-se a existência social e política de um 

sujeito feminino, no qual se reconhece um poder e que se “movimenta”, se empenha 

conforme a situação vivida em cada época (BLAY, 1982). Tais redefinições conceituais 

propostas pela crítica feminista alargaram as perspectivas de análise, reavaliando a 

pretensa invisibilidade e/ou marginalidade das mulheres na política.  

Avelar (1987), insatisfeita com os referenciais tradicionalmente empregados na 

análise da participação política feminina, se preocupou em analisar "a incorporação de um 

instrumento teórico que possibilite captar as formas singulares da participação das 

mulheres na vida política" (p. 11). A sua proposta enfatiza a necessidade de se levar em 

consideração as diferentes arenas de atuação política nas quais o ativismo feminino se 

expressa melhor, sem esquecer-se de considerar a família e a religião no processo através 

do qual as pessoas se envolvem politicamente (AVELAR, 1987).  

Destarte, a revisão teórica proposta por diversos autores na análise da participação 

política feminina, além da crítica ao viés androcêntrico, levanta como um ponto 

fundamental a ampliação do conceito de política, para que abarque não apenas a política 

institucional, mas também agregue atividades convencionais e não convencionais 

(ABRAMOVAY; CASTRO, M., 1998). Esta visão ampliada inclui ainda uma redefinição 

dos espaços de atuação das mulheres, mostrando as interpelações entre o público e o 

privado.  

Não se trata apenas da reivindicação feminista de politizar o privado, mas de 

considerar a mulher como um sujeito político, presente na esfera pública, através de 

espaços de visibilidade que podem ser os movimentos sociais, as campanhas e/ou os 

protestos políticos, os movimentos revolucionários e até os próprios departamentos 

femininos nos partidos políticos (AVELAR, 1987). A política adquire então outras 



dimensões, mais amplas, abrangendo novas práticas significativas em outros níveis além 

do tradicional. 

A ideia de um cotidiano feminino vivido no privado, isolado dos acontecimentos 

políticos e sociais, não encontra respaldo em nossa investigação. Sim, a vida de muitas 

mulheres se constrói no espaço doméstico, mas este fato não pode ser entendido como 

sinônimo de isolamento e/ou conservadorismo. Contudo, ao lado das transformações 

individuais, pessoais, no nível do privado, se chega gradativamente a transformações no 

nível público.  

Nesse sentido, nossa pesquisa procura dar apoio, através de exemplos empíricos, à 

teoria que evidencia que as mulheres, mesmo partindo da esfera doméstica, podem agir 

politicamente, utilizando recursos específicos, seguindo caminhos que cruzam os espaços 

públicos e privados. 

A dimensão política não se restringe exclusivamente à esfera pública, às atividades 

masculinas, mas está presente também no cotidiano que homens e mulheres vivenciam em 

conjunto numa determinada relação histórica e que interessa analisar com um enfoque 

integrador, sem pré-interpretações globalizantes, sem juízos valorativos que desqualificam 

de antemão formas diferenciadas de envolvimento político. 

 

Por que se propor tal análise? 

 Apesar de certas conquistas – inegáveis – por parte das mulheres em relação a 

direitos legais e à cidadania, principalmente nas últimas décadas, fica claro, contudo, que 

tais sucessos não alteram o quadro de assimetria entre homens e mulheres nas instâncias da 

esfera pública. Sabe-se que a desigual participação feminina nos espaços públicos, em 

especial os do poder político, que exigem representação, tem raízes históricas, relacionadas 

com o processo de exclusão das mulheres como sujeitos políticos no momento em que o 

Político era institucionalizado na esfera pública (Araújo, 2001). 

 Para além disso, também é historicamente observável que características 

recorrentes das relações sociais de gênero, desiguais e opressivas em relação às mulheres, 

conferiram a estas responsabilidades, materiais e simbólicas, nas diversas instâncias da 

esfera privada – em especial, a familiar – que, juntas, sempre funcionaram como grandes 

obstáculos ao acesso das mulheres à vida pública. 

 Claro que as conclusões de um olhar histórico retrospectivo sobre a realidade não 

são totalmente pessimistas. A trajetória feminina, principalmente nas últimas décadas, 

comprova evolução: foram conquistados espaços significativos na política, na economia, 



na mídia. Pesquisas apontam para o processo de empoderamento da mulher, o que 

pressupõe o reconhecimento e a possível superação gradativa dos problemas que resultam 

da discriminação por gênero. 

 Contudo, apesar dos avanços, ainda é latente a fragilidade das condições de vida da 

maioria das mulheres. Em muitos casos, é praticamente impossível o exercício da 

cidadania, seja sob a forma de um simples gesto de denúncia, seja através de 

reivindicações maiores, como educação, emprego, moradia. E, embora a discussão 

científica tenha avançado no que concerne a temas como identidade de gênero e o que é ser 

sujeito político no feminino, muitos dos ângulos possíveis de serem analisados 

permanecem, porém, pouco discutidos pelo movimento feminista e pela Academia. 

 Daí a importância de uma pesquisa que se proponha entender as dinâmicas das 

relações de gênero dentro de congregações católicas de uma determinada sociedade (no 

caso, a região de Marília-SP) – espaços onde decisões políticas são tomadas – e captar os 

“processos invisíveis” dos quais as mulheres, membros do clero, se utilizam para subverter 

os diversos obstáculos que inevitavelmente se interpõem em seus caminhos, antes de 

alcançar os níveis nos quais a influência e a autoridade são exercidas. Enfim, compreender 

a forma como a mulher clériga estabelece relações no âmbito religioso e público, como 

transpassa a barreira do “permitido” pelas representações culturais e o quão custoso 

significa romper com o tradicional. 

 Para Goffman (1975), o indivíduo influencia o modo como os outros o verão pelas 

suas ações. Por vezes, age de forma teatral para dar uma determinada impressão e/ ou para 

obter dos observadores respostas que lhe interesse, mas outras vezes poderá também atuar 

sem ter consciência disto. Muitas vezes não é o indivíduo que molda seu comportamento, 

mas, antes, seu grupo social ou a tradição à qual pertence. 

 Observar e perceber o quanto tais situações são recorrentes em um ambiente 

religioso, como o Mosteiro das Irmãs Clarissa, que vivem em situação de clausura, ou do 

Instituto das Apóstolas do sagrado Coração de Jesus, cujas clérigas são responsáveis por 

um “conglomerado” que inclui asilos, educandários e creches, ambas da região de Marília, 

impõem-nos uma necessária análise sociológica. Bourdieu (1992), ao apresentar a 

sociologia da religião de Max weber, argumentou que, em toda sua vida, o sociólogo 

alemão se esforçou para provar a eficácia histórica das crenças religiosas, contrariando o 

reducionismo da teoria marxista. Chegou a ser simplista ao exaltar demais a força dos 

agentes religiosos na composição da história. O próprio Bourdieu, em tom de ironia, 

levanta que tanto Marx quanto Weber, diante de suas teorias concorrentes e 



complementares, se esqueceram do trabalho religioso que é realizado por agentes 

especializados, porta-vozes institucionais poderosos, que respondem com um tipo de 

prática e discurso a um tipo de necessidade e a um grupo determinados. 

 Nesse sentido, nossa pesquisa procura dar apoio, através de exemplos empíricos, à 

teoria que evidencia que a dimensão política não se restringe exclusivamente à esfera 

pública, às atividades masculinas, mas está presente também no cotidiano que homens e 

mulheres vivenciam em conjunto numa determinada relação histórica e que interessa 

analisar com um enfoque integrador, sem pré-interpretações globalizantes, sem juízos 

valorativos que desqualificam de antemão formas diferenciadas de envolvimento político. 
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