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Introdução  

Esse trabalho tem como objetivo analisar a experiência de mulheres migrantes 

pentecostais no que se refere às relações de gênero tanto na sua família de origem, 

especialmente na relação com os pais, como na relação com seus parceiros. 

Tomamos como estudo de caso mulheres que migraram de áreas rurais da região 

nordeste do Brasil para a região metropolitana de São Paulo  e são membros da Igreja 

Evangélica Avivamento Bíblico, localizada em um bairro de concentração de  

nordestinos na fronteira entre São Caetano do Sul (na região do ABC paulista) e São 

Paulo. A situação das mulheres migrantes é configurada não apenas pela 

precariedade socioeconômica, mas também pelas relações de dominação e controle 

familiar. Na família camponesa, são, em geral, socializadas através do trabalho 
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agrícola e doméstico, há a expectativa de formação escolar até ensino médio e de se 

tornarem esposas e mães.  A decisão de migrar sozinhas, sem os pais ou maridos, 

significou, muitas vezes, a ruptura com laços familiares e também uma ressignificação 

do papel de gênero. Embora perceba-se a dinâmica da identidade de gênero entre as 

mulheres migrantes pentecostais, em que há um empoderamento `relativo´ por meio 

da inserção nas atividades religiosas e dos princípios pentecostais, há, ainda, o ideal 

de família tradicional com a manutenção do casamento, em que os homens devem 

também ter um compromisso moral com as mulheres, embora haja ainda a ideia de 

submissão feminina ao marido.   

Os dados analisados neste trabalho são fruto entrevistas realizadas com 5 mulheres 

com idades entre 32 e 62 anos, que  migraram de áreas rurais da região Nordeste do 

Brasil para bairros periféricos do Estado de São Paulo e da região do ABC, 

especialmente o município de  São Caetano do Sul. Também realizamos observação 

participante nos grupos de oração  da Igreja Avivamento Bíblico, localizada na Vila 

Arapuã, município de São Paulo. Essa vila está situada na fronteira com a Vila São 

José, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ambos os bairros caracterizam-se 

pela concentração de migrantes nordestinos. Embora a Vila Arapuã esteja localizada 

no município de São Paulo, há uma intensa relação de seus moradores com a Vila 

São José  e com o município de São Caetano do sul.  Isso se observa nas trajetórias 

de trabalho e moradia das mulheres migrantes. Esse texto está estruturado em três 

partes. A primeira analisará o lugar da mulher na família camponesa, considerando a 

organização do trabalho familiar, os processos de socialização na família e as relações 

de gênero 

As mulheres nas famílias camponesas 

As mulheres entrevistadas são de famílias de agricultores familiares-camponeses, os 

quais são proprietários de pequenas glebas de terra ou trabalham e moram em terra 

de outros proprietários. São unidades produtivas que se caracterizam pelo trabalho 

familiar em que há cooperação de todos  os  membros – mãe, pai e filhos (as) - nas 

diversas tarefas do trabalho agrícola e doméstico.  

Nessa forma de organização da família, a iniciação no trabalho ocorre em geral a partir 

dos 7 anos de idade, sendo que em torno de 13-14 anos, os adolescentes já tem 

habilidades para todas as tarefas agrícolas (HEREDIA, 1979; MENEZES, 2004; 



NASCIMENTO, 2003).  A inserção de meninos e meninas desde tenra idade no 

trabalho familiar demonstra que esta fase da vida não pode ser compreendida como 

“marginalização” produtiva, porém, trata-se de uma vida produtiva ativa.  Segundo 

alguns autores (HEREDIA, 1970; STANEK, 1998a, 1998b), as crianças e jovens 

trabalham com os pais na agricultura até casarem e não tem autonomia nem na 

organização das tarefas, nem na apropriação da produção, pois a prioridade são as 

necessidades da família e não de cada membro individualmente. A falta de autonomia 

financeira e na gestão do trabalho tem gerado insatisfação entre os jovens, tanto 

mulheres quanto homens, levando-os a migrarem para outros localidades em busca 

de uma fonte de renda e autonomia.  

Embora a cooperação entre os membros da família indica a harmonia e o equilíbrio, a 

família é também um espaço de tensões, dominação de pais sobre filhos (as), em que 

são negociados os papéis sociais, os interesses, desejos e necessidades específicas 

de cada membro. Vários estudiosos chamam atenção para este aspecto, tal como 

Stolke (1986: 349), que, ao estudar a transição do trabalho familiar para o trabalho 

assalariado na cafeicultura em São Paulo,  identifica a necessidade dos estudos 

observarem os conflitos e tensões  existentes na família. 

Na década passada, pesquisas sobre a evolução da família de trabalhadores e 

da hierarquia sexual na sociedade capitalista indicava a contribuição dada à 

reprodução barata de força de trabalho pela família e pela função doméstica das 

mulheres. Ainda assim, nesses estudos não se prestou atenção às tensões 

geradas no interior da família trabalhadora pelo desenvolvimento capitalista. 

Uma recente discussão sobre o significado político da persistência da família 

trabalhadora na sociedade capitalista em particular para a condição das 

mulheres, tornou explícita a contradição contida numa instituição que é fonte da 

subordinação das mulheres e, no entanto, ao mesmo tempo, é capaz de oferecer 

apoio e solidariedade aos membros da família para fazer frente à miséria 

econômica (STOLKE, 1986: 349). 

A preocupação de Stolke volta-se mais para a relação de gênero com a posição 

subordinada da mulher.  Outros estudos indicam as relações de hierarquia entre pais 

e jovens, restringindo as suas possibilidades de autonomia (Menezes, 2006). A 

perspectiva de Stolke de que a família é um espaço de tensões e não só de coesões 

é também compartilhada por Woortmann (1990: 51), que compreende que a hierarquia 



familiar é um dos componentes centrais da ordem moral camponesa. A hierarquia 

expressa-se, muitas vezes, em relações autoritárias, que desencadeiam  

ressentimentos, mágoas e até distanciamentos na relação entre pai, mãe e filhos (as).  

 No trabalho de Menezes (2006), em que analisamos as memórias de infância de 

mulheres camponesas da região Agreste no Estado da Paraíba, haviam diferentes 

narrativas sobre as relações dessas mulheres em iminência de migração com o pais. 

Algumas construíram uma  imagem negativa do pai, considerando-os “estúpidos e 

ignorantes” nas situações em que as obrigavam a realizar as atividades do trabalho 

agrícola e doméstico. Outras mulheres e homens valorizam as regras rígidas de 

educação que exigiam das crianças e jovens a cooperação no trabalho familiar.  A 

diversidade de experiências dos homens e mulheres mostra que não há um padrão 

único da relação hierárquica entre pais e filhos (as), mas ela é vivenciada de diversas 

formas, em algumas famílias, ocorrem casos de pais autoritários identificados como 

“carrascos”, em outros casos, a educação das crianças através do trabalho é 

enaltecida como um valor importante na socialização e na construção de homens e 

mulheres dignas e honradas na família e em seus grupos sociais. 

 Assim como as relações geracionais entre pais e filhos  são hierárquicas  e de 

poder, mas interpretadas e vivenciadas de modos diferentes, as relações de gênero  

não explicita necessariamente que as desigualdades são inerentes entre homens e 

mulheres, mas sim um conjunto de normas que modelam homens e mulheres, 

fazendo parte do mecanismo da ordem social, que cada mulher interpretará de forma 

singular (SAFFIOTI,1999 apud Scott et al, 2010). Assim, as relações de gênero nas 

famílias camponesas vai além da divisão de trabalho e envolvem questões relativas 

às relações patriarcais. As mulheres elaboraram diversas estratégias para lidar com 

as formas de subordinação e dominação e buscar autonomia financeira e emocional. 

Uma dessas estratégias tem sido a migração para locais distantes de suas famílias 

em busca de trabalho e renda.  

A migração das mulheres 

Entre as cinco mulheres entrevistadas, quatro migraram sozinhas, solteiras ou 

separada do marido. Essa trajetória coloca em questão um certo “padrão migratório” 

das migrações de áreas rurais da região nordeste para região sudeste do Brasil em 

que as mulheres migravam acompanhando os pais ou maridos.  Isso levou à uma 



certa invisibilidade da migração das mulheres que aparecem mais como coadjuvantes 

da migração dos homens (Martins, 2014) 

A migração de mulheres sozinhas, solteiras ou separadas, sempre existiu, no entanto, 

havia uma certa invisibilidade dessa trajetória nos estudos de migrações, 

predominando uma atenção à migração dos homens e da família. Martins (2014) ao 

estudar as mulheres que ficam enquanto os homens migram na região do Agreste da 

Paraíba, se surpreendeu com a existência de casos de migração de mulheres 

sozinhas:  

Estas migraram após a separação dos maridos.  Se estes casos existem, são 

invisibilizados, ou não são foco de análise nos estudos de migração aqui na 

Paraíba. O que chama atenção é que a maioria migrou de maneira 

independente, sozinhas, sem companhia do esposo ou de algum familiar. Elas 

relataram que deixaram, por um determinado espaço de tempo, seus filhos sob 

os cuidados dos seus pais e avós das crianças. Elas enviavam para os pais uma 

quantia em dinheiro para ajudar nas despesas do filho. Essas crianças eram 

criadas e educadas pelos avós, se constituindo um tipo de arranjo familiar que 

vem crescendo na contemporaneidade (Martins, 2004, p.75). 

 A partir da década de 1990, começa a ter maior visibilidade a migração das 

mulheres, tanto internamente no Brasil quanto internacionais.  Assis e Kosminsky 

(2007, p.696) nos alerta que o importante não é a quantidade e proporção da migração 

das mulheres mas sim considerar como os discursos e as identidades de gênero se 

redefinem nesses processos. 

 Em pesquisa que realizamos anteriormente, identificamos que havia por parte do pai 

ou dos irmãos mais velhos um controle sobre a migração das mulheres solteiras. 

Quando elas decidiam migrar solteiras, em geral, era para acompanhar irmãos mais 

velhos ou irmãs já casadas, ou seja, estariam sob a proteção de homens (Menezes, 

2002). Entre as nossas entrevistadas que migraram solteiras e sozinhas, observamos 

que a decisão de migrar envolveu, também, um longo diálogo de negociações, muitas 

vezes conflituoso, com os pais (Menezes, 2002). Uma das mulheres entrevistadas, D. 

Roseli, relata o tenso de diálogo com o pai para conseguir o consentimento para 

migrar. O pai não a proibiu, mas demonstra a sua não concordância ao atribuir à ela 

toda a responsabilidade sobre a decisão, dizendo-lhe que não o culpasse se não 



desse certo sua vida em São Paulo. Ela rememora essa fala do pai com muita 

emoção: 

Pense, eu tinha trazido algum dinheiro, mas que não ia dar para muita coisa, 

porque o meu pai falou prá mim... meu pai falou dessa maneira... olha eu nunca 

esqueci. Sessenta anos quase e eu nunca esqueci o que o meu pai falou assim: 

`Você vai, minha filha, contra a minha vontade, mas eu só quero te pedir uma 

coisa, se um dia você se arrepender nesse tal de São Paulo, não culpa o seu 

pai. Não culpa!´. Falei: `Tá bom, pai. O senhor pode ter certeza que eu nunca 

vou culpar o senhor por isso. Porque eu estou indo de livre e espontânea 

vontade´. E aí vim com a cara e a coragem, sem conhecer nada e nem ninguém, 

sem parente e sem aderente. (D. Roseli) 

Embora Dona Roseli não tenha contado em mais detalhes porque não ofereceu o 

apoio emocional necessário, a sua atitude tem como fundamento a expectativa social 

de que as mulheres devido à sua posição de subalternidade em relação aos homens, 

sejam pai, irmãos mais velhos ou maridos, não devem migrar sozinhas. Ele teme a 

perda do controle da família e das redes sociais locais sobre o comportamento social 

e moral da filha solteira. 

 Podemos compreender, portanto, que a situação dessas migrantes era não só  

precária em termos das condições econômicas e sociais, mas também era delicada 

no que tange às de gênero na família. Isso significou, muitas vezes, discordâncias 

com as expectativas dos pais ou do pai e até rupturas, demonstrando questionamento 

às relações de controle e dominação das mulheres e ressignificação do papel de 

gênero.  

Observamos expressões de questionamento também entre mulheres que migraram 

com os maridos, como é o caso de D. Mariazinha, cujo esposo já residia há 15 anos 

em São Caetano do Sul e retorna à sua localidade no Sertão Paraibano para se casar 

com ela. No inicio do casamento em 1982 e de sua experiência migratória, ela aceitou 

com resignação desempenhar o papel de esposa e mãe e não trabalhar fora de casa.  

Ao entrevistá-la, em 2015, após de 32 anos de casamento, ela expressa sua crítica à 

essa forma de controle sobre as mulheres:  

Esse homens lá do norte como são machistas, né?! pensa que é uma desonra 

mulher trabalhar... ai ele nunca deixou eu trabalhar, mas eu me arrependo, 

porque eu não acordei (D. Mariquinha) 



Embora, a inserção no trabalho não significa, necessariamente, a transformação  das 

relações de dominação em que a mulher  migrante está envolvida, ela permite 

conquistar uma certa autonomia que não é apenas financeira mas  na gestão das suas 

necessidades e desejos e de sua família. Atualmente Dona Mariazinha trabalha como 

empregada doméstica diarista e se tornou uma liderança ativa na Igreja avivamento 

bíblico. 

 As mulheres migrantes mais jovens e solteiras, como é o caso da entrevistada 

Fabiana, que chegou a São Paulo em 2000, demonstram que houve uma mudança, 

do ponto de vista pragmático, em relação ao fato de trabalharem. Aliás, elas dizem 

que migram para São Paulo exatamente pela falta de oportunidades de trabalho no 

nordeste e em busca dessas oportunidades que, supostamente existem, na região 

metropolitana paulistana.  

Na minha infância, eu era doida para chegar os meus 15 anos, porque eu via 

todo mundo trabalhando e eu sempre tive aquela vontade. Mesmo em casa de 

família, o pessoal saia, eu via aquelas meninas saindo, indo para casa de família  

e aquilo foi gerando, eu sempre pensei “eu não vou ficar aqui, um dia eu vou dar 

oportunidade a essa vontade que eu tinha de sair daquele local. Aqui eu não vou 

ficar”. (Fabiana) 

Apesar desse desejo de emancipação, é interessante ver que a figura masculina, 

como um símbolo de proteção e provisão da família, continua a ser uma forte 

representação para essas mulheres. A fala de Fabiana expressa essa questão: 

Eu podia ter sido, como posso dizer...como qualquer outra mulher da vida. Sem 

rumo e sem direção. (...) Hoje, eu almejo um futuro, um futuro de conquistas, 

uma base, uma estrutura para formar uma família, e uma família cristã. Porque 

esse é o meu desejo. Pretendo ter uma família, sim, mas hoje eu não quero pra 

mim, tendo o conhecimento que eu tenho da `palavra´(de Deus), não quero ter 

uma base do que eu tive. Eu não quero. Eu quero uma base cristã. 

O processo de migração, então, parece ser um dos principais `gatilhos´ que 

propiciaram mudanças mais substanciais na identidade de gênero dessas mulheres, 

processo esse que envolveu, no caso delas, também a conversão ao pentecostalismo 

que traz uma moral específica quanto à relação entre homens e mulheres, com o 

corpo, a sexualidade e a constituição familiar. Portanto, o refazimento de uma 

moralidade que está vinculada à questão de gênero atrela-se à hibridação entre o 



deslocamento geográfico e simbólico e a adesão religiosa ao pentecostalismo. Para 

os pentecostais, a conversão representa mais que um momento de encontro ̀ mágico´ 

e íntimo com a divindade. É por meio dela que há uma mudança de comportamentos 

com base em códigos morais que passam a ser adotados como condição obrigatória 

que identifica os `convertidos´, distinguindo-os dos `do mundo´.   

A religião pentecostal e as relações de gênero  

A Vila Arapuã, onde moram as mulheres migrantes entrevistadas e também onde se 

localiza a Igreja Avivamento Bíblico, é um bairro de periferia, com forte concentração 

de migrantes nordestinos. Casas populares se aglomeram nesse bairro, onde crianças 

de pés descalços ainda brincam pelas ruas, apesar de ser uma região metropolitana, 

altamente urbanizada. Numa dessas ruas apertadas, localiza-se o templo da Igreja 

Avivamento Bíblico. Um templo azul, bastante grande, cheio de dependências. É ali 

que as mulheres estudadas se encontram com maior frequência, não somente aos 

domingos, mas em todos ou vários dias da semana. Templos pentecostais e 

neopentecostais não são raros nas periferias das cidades brasileiras. É ali que 

florescem em termos de quantidade de pessoas que buscam esse espaço de 

espiritualidade e de rede de sociabilidade. Todas elas tiveram uma `origem´ católica, 

não necessariamente uma prática católica e várias passaram por outras religiões, 

após migrarem para São Paulo. Em geral, frequentaram religiões afro-brasileiras 

como a umbanda e o candomblé, mas, como foi constatado na pesquisa cujo trecho 

acima está destacado, foram religiões de passagem, um estágio intermediário até o 

pentecostalismo. Além disso, a questão da pobreza e da baixa escolaridade, muito 

presente na Vila Arapuã, apontam para a conexão entre esses fatos e o 

pentecostalismo. 

Na literatura que analisa o cenário religioso no Brasil nas últimas três décadas, 

observamos que vários autores enfatizam a relação entre a experiência migratória e 

a conversão religiosa no pentecostalismo. Para Almeida (2004), apesar de diferentes 

interpretações teóricas, a constatação de que a migração incide sobre a mudança 

religiosa é recorrente. 

A condição de vulnerabilidade dos migrantes, que se expressa nas moradias precárias 

em favelas ou bairros periféricos, é destacada como uma explicação para a conversão 

religiosa por Almeida (2004) e  outros pesquisadores do tema como Rivera (2012). 

Marinucci (2010) também destaca a vulnerabilidade social, no entanto, identifica  



outros  fatores que contribuem à formação de contextos favoráveis à mudança 

religiosa, como  as mudanças nas formas de sociabilidade do meio rural para o meio 

urbano, em que há ampliação da individualidade e menor controle das redes de 

pertencimento social local e a dimensão simbólica, ou seja, a conversão enquanto  

processo de construção de novas formas de interpretar e dar sentido à  vida.   

A migração dessas mulheres do nordeste para São Paulo, em busca de uma nova e 

melhor condição de vida, supõe uma condição de vulnerabilidade e de 

desprendimento geográfico das redes familiares da localidade de origem. Essa 

vulnerabilidade, mesmo que atenuada se a migrante tem parentes que moram no 

lugar para onde migram, leva a busca de espaços de sociabilidade em que haja 

solidariedade para o enfrentamento dos desafios da nova condição na cidade grande. 

Nessa busca, muitas mulheres, atraídas pelo universo mágico de religiões populares, 

como o pentecostalismo, encontram em grupos e instituições religiosas o apoio para 

esse enfrentamento, seja ele de cunho material ou imaterial. A rede religiosa também 

funciona como a manutenção da `conversão´, no sentido de que todos devem manter 

a coesão do grupo por meio de princípios que regulam o comportamento dos fiéis. 

A conversão, portanto, significa um processo, não apenas como experiência 

emocional, mas também como uma mudança de comportamento (como visto na 

narrativa das mulheres), processo esse acompanhado pela liderança da igreja, em 

especial o pastor, e pelos demais adeptos. A conversão, quando o processo se fez 

`completo´, e publicizada no momento do batismo, um ritual que demarca o 

pertencimento religioso e as responsabilidades que disso advém, mas também as 

benesses. Não se pode deixar de apontar que há uma articulação entre migração, 

trânsito religioso, conversão e dinâmica de identidade de gênero, não só o feminino, 

embora neste artigo o foco sejam as narrativas de mulheres migrantes pentecostais.  

A frequência semanal, que é alta, dessas mulheres na igreja, nas programações, 

aliada ao compartilhamento de problemas, por meio de orações, de conversas com o 

pastor da igreja no espaço de `aconselhamento pastoral´, não só reforçam essas 

redes, mas estabelecem laços emocionais em que as mulheres se identificam e se 

tornam solidárias. 

Ao se inserirem nessas redes de maneira comprometida, via a conversão, que se 

mostra como uma espécie de rito de passagem para essa inserção, essas mulheres 



são relativamente empoderadas. São elas as guardiãs de suas famílias, no sentido 

não só do cuidado físico, seja com a casa, seja com a saúde física de seus membros, 

mas também da saúde `espiritual´ e, por isso, devem disseminar o evangelho e levar 

os outros à conversão. Destacamos fragmentos das narrativas de três mulheres que, 

ao falarem da família e da alegria dos que se converteram e da esperança dos que 

ainda não se converteram, ilustram a relação  sistêmica entre a identidade de gênero 

feminino, a conversão e o pertencimento religioso: 

 (....) eu quero ver minha filha na igreja, liberta totalmente, né?! (D.    Francisca) 

O melhor do casamento foi os meus 3 filhos, que é tudo pra mim. Eles são muito bons, 

a minha filha é a caçula do meu primeiro casamento, ela é evangélica também, 

sebatizou aqui na nossa igreja, os outros dois ainda não, mas eu creio que o Senhor vai 

alcançá-los. (D. Nilda) 

Ele (o marido) vinha às vezes (na igreja). Aí, saia daqui e ia direto pro bar jogar 

a noite inteira. Ai eu confiava que Deus ia fazer a obra e Deus fez. Hoje ele é 

batizado, minhas filhas todas estão na igreja, meu genro, minha neta, todo 

mundo é daqui. Tem uma (filha) casada e outra solteira. Mas minha filha casada 

o marido dela é uma benção. Ela conheceu ele na escola e ele não era da igreja. 

Ai eu falei para ele: ̀ Oh, em casa é assim, prá você casar com a minha filha, tem 

que aceitar Jesus. Mas eu enfrentei uma luta, mulher...e ele hoje é crente. Graça 

a Deus. (D. Mariquinha) 

Embora perceba-se a dinâmica da identidade de gênero entre as 

mulheres migrantes pentecostais, em que há um empoderamento `relativo´ dessas 

mulheres por meio dos princípios pentecostais em que há uma valorização de seu 

papel e a ideia de que os homens devem também ter um compromisso moral tal como 

as mulheres, ainda há o ideal de família tradicional, que se ainda não se realizou, elas 

esperam que se realize. A narrativa de D. Rose expressa isso: 

Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, querida, hoje eu posso dizer 

que sou uma mulher realizada. Se Deus me dissesse “Hoje é o seu último dia”, 

eu morro feliz, porque tudo que eu pedi para o meu Deus foi para que ele me dá 

força, saúde, coragem pra mim trabalhar e criar meus filhos pra eles terem as 

casas deles, para eles terem o lugar deles, pra mim morrer em paz, nem que eu 

não tivesse casa e nem carro e nem nada, como graças a Deus eu tenho. Moro 

de aluguel, moro de aluguel, mas meus filhos têm. Cada um tem o seu 



apartamento, cada um tem o seu carro, cada um tem a sua esposa e seu esposo. 

Estão na casa deles, os dois, o único que estava até agora com a namorada era 

aqui em São Caetano, ele morava aqui, estava morando junto com ela, e agora 

há 15 dias atrás eles se concretizaram a cerimônia deles, né, no civil e na igreja, 

foram passar a lua de mel em Natal, em João Pessoa, chegaram e agora estão 

no apartamento deles. A coisa mais linda, eu fiquei tão feliz. Sábado eu fui pra 

lá, foi a minha alegria, sabe o que é assim a pessoa se sentir realizada? E saber 

que o meu filho está ali no ambiente dele, não é de ninguém, é dele, que ele 

lutou, o Satanás tentou de todas as maneiras tragar ele, mas não conseguiu, 

porque a mãe se entregou para o senhor. Se eu não tivesse me entregado para 

Deus, eu não sei o que seria de mim hoje, nem a dos meus filhos. (D. Rose) 

Dona Rose mostra toda a situação que passou com o primeiro marido e a `libertação´ 

que conquistou com o fim do relacionamento. No entanto, surpreendentemente, ao 

falar de sua conversão, após separar-se desse primeiro marido e casar-se com outro, 

ela demonstra, em seu discurso, a força da moral pentecostal que remodela o papel 

da mulher no sentido de recolocá-la, em situações e condições específicas, como 

submissa ao marido e a que deve ser a guardiã, sob quaisquer circunstâncias, da 

indissolubilidade do casamento. Vejamos sua fala sobre o relacionamento com o 

marido atual: 

Só tenho os dois filhos com o meu outro marido. Com esse homem eu não tenho 

filho. É só eu e ele. Mas em compensação, é uma cruz que eu carrego também, 

viu? Deus é bom, Deus é bom. Eu digo isso, né, porque o que eu posso dizer, 

eu sai de uma tempestade e entrei numa bonança. Eu digo assim, porque o que 

eu tenho passado com esse homem aqui agora, eu nunca passei com o pai dos 

meus filhos, nunca. Porque foi uma outra situação com o pai dos meus filhos, 

que eu não conhecia Jesus e que hoje eu conheço. E eu falo, se eu conhecesse 

o Deus que eu conheço hoje, se eu conhecesse naquela época, eu não tinha 

largado o pai dos meus filhos, eu não tinha. Diante de tudo, eu não tinha largado 

dele, porque é o pai dos meus filhos. Ele (o marido atual), eu estou passando 

uma situação com ele, e ele não é pai dos meus filhos. (D. Rose)  

Há uma essencialização dos atributos mulher e do homem, como gêneros, no 

pentecostalismo e isso se mostra nessa relação hierarquizada que, reproduzida na 

igreja, recoloca, de forma sacralizada, o lugar de ambos, isto é, a mulher como alguém 



que está `naturalmente´ apta para alguns serviços e habilidades que são, em geral, 

considerados inferiores ou menos `nobres´ que os dos homens.  

(....) como instituição produtora de sentido, o pentecostalismo é um campo fértil 

para a discussão acerca da exclusão feminina. Possui papel importante na 

conformação das identidades de gênero, conferindo sentido aos sexos, 

construindo uma cosmovisão generificada orientadora de seus seguidores e 

seguidoras. A reprodução religiosa de gênero, na medida em que produzem e 

reproduzem lugares diferenciados de poder de acordo com o sexo biológico, 

sacralizam a desigualdade de gênero (MELLO, 2011, p. 19).  

Embora possa parecer contraditório o fato dessas mulheres obterem certa 

emancipação e serem valorizadas no pentecostalismo, além de que os maridos são, 

de certa maneira, `domesticados´ e `androginizados´ a partir de uma nova 

subjetividade (Duarte, 2006) que se sugere por meio da conversão, como apontou 

Machado, no que se refere às relações de poder na igreja e ao modelo tradicional de 

família, há, no pentecostalismo, uma clara moralidade cujos princípios apontam para 

a hierarquia de gênero e a restrição da emancipação e do poder feminino, além da 

primazia masculina em cargos na igreja e como o `chefe´, o `cabeça´ da família.  

 Não obstante, dado o crescimento do individualismo entre as camadas populares e a 

acirrada competição entre as diversas religiões e vertentes religiosas, o 

pentecostalismo tem sido obrigado a ser mais flexível no que se refere aos padrões 

de relações de gênero, embora o discurso possa não demonstrar essa flexibilidade. 

Voltando à questão da constituição do núcleo familiar no discurso religioso e o 

significado para essas mulheres, lembramos as colocações de Duarte que expressam 

essa ambiguidade que se pode notar na fala de D. Rose. 
No que se refere à ressignificação da noção de família, caberia a pergunta: 

quanto de religião está no processo de produção da concepção moderna de 

família? As pesquisas têm demonstrado uma importante ressignificação social 

da noção de família, que tem experimentado composições diversas que fogem 

ao modelo de família nuclear patriarcal tradicionalmente transmitido pelas 

instituições religiosas dominantes na sociedade brasileira. Porém, ao mesmo 

tempo, esse modelo é reafirmado no contexto das instituições religiosas e 

também da sociedade em geral, revelando a ambiguidade dos discursos e das 

práticas dos sujeitos e das instituições tradicionais produtoras de sentido 

(DUARTE, 2008, p. 26-27).  



Outro caso que mostra a ressignificação da relação de gênero com a conversão 

religiosa é o de Fabia, que era católica na sua região de origem, mas não costumava 

frequentar a igreja católica em São Paulo. Em 2001, um ano após sua chegada em 

São Paulo, começou a namorar um rapaz, também migrante, do estado de Alagoas.  

A família do rapaz frequentava a Assembleia de Deus e ela começou a frequentá-la 

também. Ela frequentou durante todo o período do relacionamento com o rapaz, mas 

não se batizou lá.  A sua narrativa é interessante sobre o processo de conversão: 

Ai eu conheci esse rapaz e a mãe dele era cristã, já a muitos anos da Assembleia de 

Deus. Ela e a filha dela, através deles é que eu fui conhecer o evangelho. Aí eles 

começaram a me levar para igreja, me convidava, eu mesmo em um relacionamento 

com ele, que durou 5 anos. Aí eles foram me conhecendo e eles foram me levando, mas 

para que eu tivesse uma conversão definitiva, foi depois que acabou esse 

relacionamento. A partir daí, como eu tinha o entendimento, que eu não estava de 

acordo com o que a igreja pedia, eu acabei não me batizando. (Fabiana). 

Ao ser perguntada porque não estava `de acordo com o que a igreja pedia´, 

Fabiana respondeu: 

Porque eu vivia em pecado. Então eu não me batizei. Eu vivia em pecado... em 

pecado porque eu praticava aquilo que não estava de acordo com a bíblia. Então, eu fui 

me convertendo.  Ela só se batiza quando sente que incorporou o código moral de 

comportamento da mulher no pentecostalismo, ou seja, só ter relações sexuais no 

casamento.  

Fabiana inicia sua trajetória ̀ evangélica´ na igreja Assembleia de Deus e, depois, 

passa a frequentar a Igreja Avivamento Bíblico porque se mudou para a Vila 

Arapuã. Note-se que ela sai de uma pentecostal, por questões pragmáticas, mas 

vai para outra também pentecostal. 

Como vimos, a identidade de gênero e sua dinâmica estão diretamente 

relacionadas, no caso dessas migrantes pentecostais, à adesão religiosa. 

Portanto, 

Ele (gênero) não é uma categoria fixa, mas variável, que se revela não a 
partir do que as pessoas são, mas naquilo que fazem, como se 
expressam e se comportam. Segundo Margareth Mead (1988), esses 
comportamentos (e temperamentos) são escolhidos e selecionados e, a 
partir daí, forma-se um conjunto que será tomado como um padrão 
socialmente aceito. Sendo esses comportamentos selecionados, 



podemos pensar na construção do gênero a partir da perspectiva 
relacional (Cavalcante e Pinezi, 2015, p. 97)  

Essas mulheres migrante pentecostais selecionam comportamentos e os 

vivenciam com legitimidade a partir dos valores religiosos e da relação que 

travam entre si dentro e fora do espaço religioso. O empoderamento relativo que 

mostram ter alcançado essas mulheres após se radicarem na metrópole paulista 

está relacionado a um padrão de moralidade presente na doutrina religiosa a que 

aderiram e aponta para uma minimização dos conflitos domésticos, muito 

relacionada a uma moralidade masculina que prega a fidelidade e o fim da dupla 

moral sexual vigente, ainda, na sociedade brasileira. Apesar disso, há um ideal 

marcamente tradicional no que se refere ao papel e ao destino feminino que é o 

de cumprir a ̀ missão´ da mulher de ser mãe e esposa. Isso é, inclusive, reforçado 

pela doutrina religiosa pentecostal, não só no discurso, mas também nos 

espaços marcados e inconfundíveis de homens e mulheres na hierarquia 

religiosa. 
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