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RESUMO 

 

As mulheres protestantes da cidade de Cali-Colômbia, ao reproduzir nos seus corpos os 

princípios da tradição religiosa, se deparam hoje com discursos e exigências que não 

conseguem ou aceitam articular na sua prática cotidiana. Assistimos na atualidade a 

uma tensão evidente entre a ortodoxia cristã e o imaginário e prática das mulheres 

cristãs a respeito da corporeidade. Nas últimas décadas a forma de assumir o corpo por 

parte das mulheres reflete incongruências em relação à matriz doutrinaria do sistema 

religioso protestante, o que é decorrente, por um lado, da influência cultural e midiática 

na promoção de uma nova representação do corpo feminino, baseada na beleza e na 

juventude, e por outro lado a cada vez maior relativização do poder religioso numa 

sociedade secularizada. As mulheres cristãs acham-se em meio aos ideais do corpo 

‘puro’ e regrado da sua instituição religiosa assim como às cobranças midiáticas, 

valores e padrões estabelecidos pela sociedade moderna. Neste sentido, a dissertação 

analisa as interfaces desta tensão discursiva que tem lugar nos corpos, através do 

próprio discurso das mulheres protestantes assim como das suas práticas cotidianas em 

relação à corporeidade.  

Conceitos-chave: Corpo-corporeidade, Mulheres, Cotidiano, Protestantismo histórico, 

Discurso, Secularização. 
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ABSTRACT 

 

The protestant women in Cali, Colombia, while reproducing in their bodies the 

principles of religious, are faced today with discourses and requirements they cannot 

articulate or totally accept in their daily life experience. We are currently witnessing an 

evident tension between Christian orthodoxy and the imagery and practices of Christian 

women related to corporeity. In recent decades the way in which women assume their 

bodies reflects inconsistencies in relation to the doctrinal matrix in Protestant religious 

system, which is due, on the one hand, to the cultural influence of media in promoting a 

new representation of the female body, based on beauty and youth, and secondly, the 

increasing relativization of religious power in a secularized society. The Christian 

woman is in the middle of the ideals of ‘pure body’ and rules of their religious 

institution as well as media demands, values and standards set by modern society. In 

this sense, this dissertation aims to analyze the interfaces of this discursive tension that 

takes place in bodies through the study of Protestant women’s discourses as well as their 

daily practices in relation to their corporality.  

Key concepts: Body-corporality, Women, Daily life, Historic Protestantism, Discourse, 

secularization.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar a religião desde os sujeitos religiosos parece ser uma forma apropriada de 

descrever e compreender o fenômeno religioso numa sociedade secularizada. Não é 

mais a religião institucionalizada que determina a cultura ou que controla as formas de 

organização social dos indivíduos (referimo-nos aqui, concretamente, ao cristianismo). 

Comprovam-se novas formas de pensamento e práticas religiosas. Na atual 

configuração das sociedades ocidentais, os sujeitos assumem maior autonomia, 

enquanto as instituições procuram recuperar o poder perdido. Como Danielle Hervieu-

Léger afirma: “a nova capacidade do indivíduo de construir seu próprio universo de 

significados a partir da sua experiência e da sua individualidade tende a impor-se, 

vencendo os esforços reguladores das instituições” (2008: 63). Neste sentido, são os 

sujeitos religiosos os que fornecem dados significativos para analisar a religião na sua 

complexidade atual.   

 

Este deslocamento na análise da religião torna-se fundamental no momento em que 

reconhecemos os indivíduos religiosos como sujeitos reais, isto é, como agentes que, 

através de diversas maneiras, lidam – criam estratégias, resistem, forjam alianças, etc. – 

com as informações, parâmetros e exigências do grupo ao qual estão vinculados. Se o 

processo de secularização coloca em evidência o poder dos sujeitos religiosos e suas 

múltiplas possibilidades diante da instituição (igreja ou denominação), a história, por 

outro lado, nos diz que isto não é, de forma alguma, uma novidade1 e que as novas 

formas de organização religiosa decorrentes do processo de secularização só deixaram 

perceber mais claramente as brechas que os indivíduos desconformes sempre forjaram 

na instituição religiosa. Parece que o papel dos sujeitos no estudo da religião foi 

subestimado. A questão é que quase sempre tivemos a perspectiva da instituição, o 

estudo das grandes narrativas, discursos, doutrinas, ritos e elementos considerados 

núcleo duro da religião formal. Desde este ponto de vista, a ação dos sujeitos só podia 

ser considerada ora ortodoxa (fiel aos parâmetros do grupo detentor do binômio 

verdade/poder), ora heterodoxa (contraria as normas institucionais).  

 

                                                            
1 Cf. No Brasil: Mary Del Priore (1982: 12); Maria Jose Rosado Nunes (1996: 64); Na Colômbia: Donny 
Meertens (2000). 
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Partimos do pressuposto de que os discursos, assim como os produtos culturais, devem 

ser analisados através das formas que eles adquirem na vida concreta das pessoas e, não 

somente, na forma da sua enunciação2. Isto é, sempre há produção. Que o receptor 

também produz é o que tenta mostrar-nos Michel de Certeau quando faz referência às 

“artes de fazer” no cotidiano. Desta maneira, há uma distância muito ampla entre o que 

é colocado para o consumo e o que de fato é consumido, já que nesse processo se 

conjugam relações sociais, condicionamentos econômicos, políticos e culturais que vão 

influir na maneira e no grau de adequação a ou de assimilação dos produtos culturais. 

Aquilo que as pessoas (receptores) fazem com os produtos que lhes são impostos parece 

ser a pergunta certa. Isto nos leva a pensar, para além do impacto que estes discursos 

possam ter nas práticas individuais das pessoas, nos usos, nas “maneiras de fazer” que 

constituem as mil práticas através das quais usuários se re-apropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural (Michel de CERTEAU, 2003:41).   

 

Esta perspectiva pareceu-nos desafiadora e, talvez, a mais apropriada, para analisar a 

relação entre os discursos religiosos (neste caso do protestantismo histórico) a respeito 

dos quais geralmente se tem a pretensão de que sejam cumpridos a risca, por um lado, e 

a “arte” que as mulheres fazem com esses discursos no cotidiano, no seu dia-a-dia, por 

outro. Mais interessante ainda se constatamos o fato de historicamente as mulheres 

serem representadas como eternamente passivas (Simone de BEAUVOIR, 1967: 21). 

Desde esta abordagem, embora seja importante acessar a produção histórica dos 

discursos sobre o corpo, a chave está em olhar as formas variadas - sutis, silenciosas, 

táticas - que estes discursos adquirem na vida das mulheres que o recebem. Seguindo o 

caminho lógico, as elaborações, definições e valorações do corpo no cristianismo só 

poderiam ser avaliadas no uso que as mulheres que se afirmam cristãs fazem dessas 

ideias. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que na medida em que as práticas 

estejam relacionadas de alguma maneira aos discursos, estes continuam a ter relevância 

para a análise. Desta maneira, não é possível negar a importância dos enunciados, 

                                                            
2 Os estudos de comunicação e cultura das últimas décadas deram as pautas para esta mudança de 
paradigma, passando de uma análise centrada no emissor para focar o receptor como sujeito. Um dos 
autores de destaque nesta perspectiva foi Stuart Hall com seu trabalho “Encoding and Decoding in 
Television Discourse” (1970). Deu-se lugar também a novas abordagens sobre mediações, principalmente 
a partir do trabalho de Jesus-Martin Barbeiro no seu clássico texto: “De los medios a las mediaciones: 
comunicación, cultura y hegemonia” (1987). Segundo o autor: “Mediação significa que entre estímulo e 
resposta há um espesso espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura 
cotidiana” (MARTIN-BARBEIRO: 2000).  
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porque a partir deles se possibilitam determinadas ações, mesmo que contrárias, novas, 

rebeldes.   

Querendo privilegiar os sujeitos, teremos que considerar que sempre estão marcados por 

um número significativo de diferenças, sendo uma delas a diferença sexual, que embora 

não possa ser reduzida à divisão binária Homem/Mulher, é até agora a principal forma 

de perceber a existência humana dentro do cristianismo. Assim, ao nos referirmos aos 

sujeitos como mulheres3, não pretendemos reificar identidades fixas, nem validar as 

características historicamente atribuídas aos sexos. Queremos, antes de tudo, reconhecer 

a diferença entre homens e mulheres sutilmente arquitetada na interação religião-

cultura, produto de uma complexa e longa atribuição de funções, significados e valores 

aos corpos (Pierre BOURDIEU, 2010:18-20). Queremos, também, chamar a atenção 

para as consequências práticas que decorrem destas diferenças4 que se apresentam de 

como negativas para a maioria de mulheres. 

Por que pensar o corpo e, ainda mais, o corpo da mulher? Historicamente, a religião se 

apropriou da definição dos corpos ao determinar seus usos possíveis (pureza) e ao 

sancionar qualquer desvio desta direção (impureza). Esta apropriação corporal se 

efetivou principalmente sobre as mulheres, cujo corpo foi sinalizado como perigoso e 

inferior e, em consequência, teve de ser reprimido e controlado.  Para as feministas, o 

corpo, enquanto principal lugar de opressão, constitui-se também em lugar político de 

transformação e libertação (Rosangela OLIVEIRA e Fernanda CARNEIRO, 1995; 

Luiza TOMITA, 2004: 132; Ivone GEBARA, 2010:93-100). 

                                                            
3 O caráter construído das representações e inclusive das formas físicas que o “feminino” assume nas 
diferentes culturas, faz com que se desconfie de uma categoria capaz de juntar a imensa pluralidade destas 
formas sem cair em essencialismos. Existe, de fato, ‘a’ mulher, ou ‘as’ mulheres? (Simone de 
BEAUVOIR, 1967:9). Levando a serio esta questão, temos que nos perguntar se o termo mulher, quando 
utilizado indistintamente para conceituar, não comunica erroneamente a ideia de um ‘eterno feminino’, 
uma mulher paradigmática, ou de uma essência subjacente a todas as mulheres, fazendo-as 
ontologicamente pré-determinadas? Assim, consideramos que o próprio termo “mulher” deve ser 
assumido com cuidado, entendendo seus limites diante da pluralidade e da complexidade da experiência 
feminina (Judith BUTLER, 2007:46). 
4  Há muitas outras diferenças que marcam os corpos e que situam as pessoas em determinados lugares 
dentro da estrutura social. Podemos mencionar as diferenças raciais, as diferenças de orientação sexual, as 
diferenças geracionais – que nos lembram que a idade também determina e/ou condiciona a percepção; e 
as diferenças econômicas, de classe social, entre outras. Historicamente essas diferenças geraram 
exclusão, segregação e processos de opressão. No entanto, as conseqüências negativas que estas 
provocam, não são, de modo algum, intrínsecas. Não decorrem do fato de existirem diferenças, e sim, do 
que simbolicamente foi colocado sobre elas, o sistema de valores hierarquicamente erigido ao redor das 
diferenças que, por sua vez, se inscreve em uma estrutura maior de dominação que sustenta nossa 
sociedade patriarcal e capitalista, estrutura que é de caráter múltiplo e multiplicativo (Elisabeth 
SCHUSSLER-FIORENZA, 2009: 135-136).   
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Por outra parte, e embora em face das dificuldades da academia para valorizar nossa 

subjetividade, acreditamos na importância de admitir o lugar a partir do qual partimos 

para análise, tornando públicas as amarras ideológicas e a própria subjetividade.5 Esta 

subjetividade está vinculada ao que sucede no corpo, isto é, ela se constrói e se faz 

presente no corpo e em suas múltiplas formas de se entender – como linguagem, como 

lugar, como meio – existência toda. Pensamentos, sonhos, esperanças e medos não têm 

outro espaço que o corpo para se expressar e acontecer. O corpo é nossa maior 

mediação com o mundo, com a natureza, com os outros e as outras que estão dentro e 

fora de nós. E assim, foi a própria corporeidade interpelada – pela mídia, pelas miradas 

das pessoas, pelas cobranças da família, pelas próprias pulsões e desejos, assim como 

pelas restrições vindas da igreja – que nos levou a questionar esses discursos que se 

impõem sobre as mulheres. Como funcionam? O que visam? Por que parecem mais 

fortemente aplicados às mulheres? Por que o corpo parece tão perigoso? É perigoso para 

quem?  Somos Eva ou somos Maria? Será que podemos ser as duas ao mesmo tempo, 

ou decidir não ser nenhuma delas? Por que é preciso se vestir de uma determinada 

forma para estar na igreja, por que Deus se importaria com isso? Quem disse que é 

errado – pecado ou desvio – ter prazer com nosso corpo e com o corpo dos/as outros/as 

fora dos limites do “sagrado” vínculo do casamento? Também, por que parece que 

atualmente todas as mulheres almejam um modelo de corpo (o das modelos e atrizes 

que aparecem nas revistas e na televisão do momento)? Como pode existir tanta 

distância entre o que dizem sobre o corpo e o que nós mesmas podemos experimentar?  

É nessa perspectiva da relação entre mulheres e religião que se insere o presente estudo.  

São as mulheres do protestantismo histórico os sujeitos que falam sobre a religião no 

nosso trabalho. É através delas que queremos apreender as tensões discursivas que 

acontecem no corpo. A trama dos discursos, do que é falado e também do que se cala 

dentro das paredes da igreja, o que é dito e feito no silêncio, nos lugares em que as 

mulheres deslocam-se nos diferentes contextos e experiências de vida que marcam seus 

corpos.  As igrejas do protestantismo histórico – batistas, presbiterianas e metodista –

interessaram-nos pelo fato de serem as denominações mais antigas na Colômbia (exceto 

                                                            
5 Como pesquisadora, mas também como caleña e protestante. O lugar desde o qual assumimos a 
pesquisa (a própria natividade) torna evidentes nossos interesses. Todavia, mesmo reconhecendo os 
possíveis riscos, acreditamos que isto não compromete nosso olhar, no sentido de impossibilitar uma 
análise responsável. De fato, o olhar não é nunca limpo, ele está sempre condicionado, se aproxima de seu 
objeto com uma bagagem não apenas teórica, mas também cultural e simbólica. 
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pelo metodismo que conta com menos de 20 anos6) mesmo que, paradoxalmente, na 

atualidade sejam minoria em relação ao acelerado crescimento pentecostal e neo-

pentecostal que se espalhou pela cidade nas últimas décadas. Além disso, 

doutrinariamente, o protestantismo histórico na Colômbia se apresentou sempre na sua 

vertente mais conservadora, o que consequentemente significou uma maior vigilância 

ética (Javier RODRIGUEZ, 1998). O imaginário religioso protestante na América 

Latina geralmente passou pela busca da pureza e o controle do corpo (Daniel BRUNO, 

2007).  

Cali, cidade colombiana7, foi o contexto que desafio-nos a pensar nas formas das 

mulheres entenderem e praticarem sua religião8. Interessou-nos a cidade, entre outras 

coisas, porque suas mulheres – as caleñas9 – têm sido associadas ao corporal e à 

sensualidade, em grande medida pelo vínculo que se estabelece no imaginário nacional, 

entre elas e a dança, apesar de que na prática, paradoxalmente, as mulheres protestantes 

sejam impelidas a não sucumbir diante desta prática (dançar, “bailar”) que é 

considerada inadequada por promover a liberdade do corpo e conduzir a desejos 

‘carnais’10. Também chamou nossa atenção o crescimento acelerado dos centros de 

estética, clínicas de cirurgia plástica11 e a cada vez maior adequação das mulheres a um 

padrão corporal hegemônico. Esta realidade nos levou a perguntarmos pelas mulheres 

cristãs e a vivência da sua corporeidade no contexto da cultura caleña.  

 
São várias as características que podem ser frisadas sobre o contexto cultural e social de 

Cali. Entre outras coisas: a música, principalmente a salsa, como símbolo de identidade 

cultural (Alejandro ULLOA, 1987 e 1988; Debora PACINI, 2010); sua importância 

geográfica e econômica, sendo considerada um centro econômico e industrial do país e 
                                                            
6 A instabilidade política e religiosa da Colômbia fez com que as agencias missionárias metodistas dos 
Estados Unidos desistiram de investir no estabelecimento metodista no país ao começo do século XX 
(Rodriguez, 1997:79). Assim, a denominação metodista teve uma entrada tardia na Colômbia. O inicio do 
metodismo no país está datado no ano 1996 segundo o site oficial da igreja metodista Colombiana. 
(http://www.metodista.org.co/) 
7 Ver anexo I: mapas de localização de Cali e da Colômbia  
8 Devido à pesquisadora ter nascido e vivido em Cali.  
9 Gentílico para as moradoras de Cali.  
10 Segundo Rubem Alves, é a partir da moralidade sexual que deve entender-se a prática disciplinar 
protestante que considera a dança como pecado e tende a impor penas aqueles que dançarem (2005:211). 
11 Atualmente Cali é uma das principais cidades da Colômbia em cirurgia plástica. Segundo um estudo 
realizado pelo Departamento Económico de la Federación Nacional de Comerciantes e Fenalco Valle. 
Dados publicados no sítio: Salud y estética em Colombia:  
http://www.saludyesteticaencolombia.com/cirugia/MainAnnounce2.asp?key=59   
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seu papel fundamental, nas últimas décadas, na recepção de população desplazada 

vítima do conflito armado (Ruben Dario GUEVARA, 2002: 24). Destaca-se também na 

cidade, a presença significativa (26%) de população afro-colombiana (Fernando 

URREA e Pedro QUINTIN, 2002); os altos índices de violência e as marcas deixadas 

pelo narcotráfico na cultura e na economia da cidade. Estes elementos do contexto em 

que estão inseridas as mulheres pesquisadas servem de pano de fundo. Alguns foram 

considerados no desenvolvimento da pesquisa, outros, porém, deixamos de lado, por 

não afetar diretamente a realidade das mulheres protestantes, ou por não ter relevância 

para alcançar os objetivos propostos.   

 
Cali, com sua área metropolitana é, depois de Bogotá e Medellín, a terceira região 

urbana da Colômbia, assim como a terceira cidade em população com dois milhões de 

habitantes: 51,2% são mulheres e 48,8% são homens12. A cidade está dividida 

administrativamente por comunas ou, em outros termos, agrupamentos de bairros. Cali 

possui um total de 22 comunas, 15 corregimientos (zonas rurais) e 260 bairros. Segundo 

William Castaño13: 

En la ciudad se han desarrollado varios asentamientos subnormales de 
invasión, la mayoría de ellos ubicados en las comunas 13-14-15-18-20, 
en donde la mayoría de la población proviene de las zonas rurales o 
costeras (bitácora 3:2011).  
 
 

Trata-se dos setores mais pobres, com o maior índice de população afrocolombiana 

(Fernando URREA e Olivier BARBERY, 2005) e desplazada14 proveniente de 

diferentes regiões, principalmente do próprio departamento (Valle) que, junto ao 

departamento de Cauca constituem-se em dois grandes ‘expulsores’ de população nos 

últimos anos (Ruben GUEVARA, 2002; Rosalvina OTALORA e Oscar AYALA, 

2010). Segundo o mapa de vulnerabilidade social da prefeitura, as comunas que em Cali 

apresentam o maior índice de vulnerabilidade são15:  

                                                            
12 Senso 2005: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf  
13 CASTAÑO BARÓN, William. Mapa religioso de la ciudad de Cali. Pesquisa inédita desenvolvida em 
2010. Algumas notas e avanços da pesquisa foram publicados no facebook do pesquisador com o título 
“Bitacora de una investigación: Mapa religioso de la ciudad de Cali” no mês de abril de 2011.  
14 “Cali, desde mediados del siglo XX es el  principal centro de atracción de la migración rural urbana del 
suroccidente  colombiano y más recientemente centro receptor de la población desplazada por la guerra” 
(Lineamentos de políticas públicas,  2009: 65).  O desplazamiento deve ser considerado como um 
fenômeno que marca definitivamente  a história de Cali nas últimas décadas. 
15Mapa: Comunas con población en alto riesgo social. Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaria de Salud 
pública 1998. Os indicadores são: Altos níveis de pobreza, Mortalidade infantil, Violência e mortalidade 
Materna. Ver anexo II. 
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• Com porcentagem de 50 a 80%, comunas 1, 13, 18  
• Com porcentagem de 81 a 90%, comunas 14, 6, 7, 20 
• Com porcentagem de 91 a 100%, a comuna 15  

 
Em relação à metodologia e ao trabalho de campo, a pesquisa teve como instrumentos 

um questionário e entrevistas. Foi empregado um questionário estruturado (com um 

total de 30 perguntas fechadas) que se aplicou às diferentes mulheres cristãs 

pertencentes a denominações históricas de Cali, especificamente entre batistas, 

presbiterianas e metodistas. Os questionários visaram atingir mulheres dentro de uma 

faixa etária ampla, não incluindo menores de idade. Consideramos a variedade étnica da 

cidade, tentando incluir dentro dos sujeitos de pesquisa mulheres que representem tal 

variedade. Também visamos, sempre que possível, a diversificação em relação ao nível 

socioeconômico.  

 

Porém, temos que reconhecer que o processo de coleta da informação foi dificultado 

pela distância da pesquisadora em relação ao campo, sendo possível uma única visita a 

Cali, por um período de um mês (Julho de 2010). A carência de tempo, e as dificuldades 

próprias do campo, nos levaram a aplicar questionários de forma arbitrária à maior 

quantidade de mulheres cristãs possíveis, determinando posteriormente a utilidade dos 

mesmos em relação ao perfil desejado. Foram repartidos aproximadamente 115 

questionários, tendo um retorno de 100, dos quais foram efetivamente utilizados 96. 

Distribuídos assim: 38 questionários entre batistas; 34 entre presbiterianas e 24 entre 

metodistas. A maioria dos questionários foi aplicada pessoalmente pela pesquisadora, o 

que facilitou o significativo retorno obtido. Apesar disso, por questão de tempo e da 

distância do campo, foi necessária a participação de várias pessoas como ajudantes na 

pesquisa: houve 5 pessoas diretamente envolvidas (4 mulheres e um homem).  

 

Outra dificuldade que enfrentamos no decorrer da pesquisa foi a ausência de dados 

estatísticos na Colômbia, tanto no nível nacional quanto no local, em relação à adesão 

religiosa. Não há informação sobre o número de pessoas que se afirmam cristãs, nem 

sobre a quantidade de igrejas protestantes presentes na cidade. Situação que se agrava 

diante do aumento acelerado de igrejas pentecostais dos últimos anos nas principais 

cidades do país. Por outro lado, poucas igrejas manejam dados exatos sobre seus 

membros ou sobre as pessoas que as frequentam. Sempre que perguntados/as, os 

números tendiam a mudar. Não obstante, tivemos acesso a uma importante pesquisa 
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inédita16 desenvolvida em 2010, cujo objetivo foi mapear as igrejas cristãs na cidade de 

Cali: sua localização geográfica, classificação religiosa segundo a tipologia que incluía: 

protestantes, pentecostais, carismáticos e neo-pentecostais; o número de membros e uso 

de meios massivos de comunicação. Graças a esta pesquisa obtivemos um panorama 

geral da quantidade de igrejas protestantes em Cali assim como o número de membros. 

Segundo essa pesquisa, existem em Cali17: 

 

Denominação  Quantidade Número de membros 

Igrejas Batistas  27 3741 

Igrejas Presbiterianas 12 1527 

Igrejas Metodistas 5 219 

 

Uma dificuldade que encontramos em relação aos dados desta pesquisa é que não se faz 

diferenciação por gênero, o que impede ter acesso à quantidade de mulheres que, de 

fato, fazem parte do segmento religioso que nos interessa. Isto gerou-nos alguns 

problemas no momento de determinar se o número de questionários aplicados era 

significativo em relação ao universo geral de pesquisa. Contudo, tivemos razões para 

pensar que as mulheres constituem a maioria nas igrejas protestantes18. 

 

Sendo que a nossa pesquisa foi realizada entre mulheres protestantes, o primeiro lugar 

onde procuramos essas mulheres foi nos espaços eclesiais. Por esta razão, temos dentro 

do universo pesquisado algumas mulheres que pertencem a uma mesma igreja local o 

que facilitava o acesso a mais pessoas em menos tempo. Contudo, isto dificultou nosso 

objetivo de atingir perfis variados porque, no caso de algumas igrejas, a localização 

geográfica determinava o perfil socioeconômico dos membros e frequentadores/as. Foi 

o que aconteceu, por exemplo, com as mulheres presbiterianas. A igreja à qual tivemos 

maior acesso estava localizada na periferia da cidade, portanto, obtivemos um perfil 

mais restrito das presbiterianas (mulheres de camadas mais pobres), o que não é 

representativo da denominação na cidade. Segundo Mercedes Pereira: 

                                                            
16 CASTAÑO BARÓN, William, 2011.  
17 Os dados foram fornecidos gentilmente pelo pesquisador por correio eletrônico em 18 de março de 
2011.  
18 Além de ser um fato constatável nos cultos destas igrejas, duas pastoras (uma que respondeu ao 
questionário e outra que foi entrevistada) forneceram alguns dados das suas próprias comunidades que 
evidenciam uma porcentagem muito superior de mulheres participando nas atividades da igreja em 
relação aos homens. 
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 La Iglesia presbiteriana […] a través de los Colegios Americanos 
creados en Barranquilla, Bogotá, Cali y otras ciudades y posteriormente 
con su Seminario, lograron cimentar las bases de una cultura 
"protestante" en sectores de clases medias y altas (2005). 

 
As mulheres que participaram da pesquisa pertencem aproximadamente a sete igrejas 

protestantes espalhadas na cidade em cinco comunas (3, 14, 17,19,20). Considerando a 

informação anterior, pode se constatar que as igrejas do protestantismo histórico não 

tem uma presença significativa nas zonas que poderíamos chamar periféricas na cidade. 

Este dado também foi comprovado por William Castaño. Segundo ele, as igrejas 

históricas têm presença forte nas comunas em que predominam os estratos sociais 3-4, o 

que corresponderia à classe ‘média baixa’ e ‘média’ da cidade, o que contrasta com 

mais de 60% das igrejas pentecostais que se encontram nos estratos mais baixos 1-2-3 

(Bitácora 5, 2011).  

 

Na pesquisa, tivemos acesso a uma das poucas igrejas do protestantismo histórico 

situada na periferia (igreja à qual fizemos referência há pouco). Trata-se da igreja 

presbiteriana “Renacer”, situada no bairro Marroquin II, que faz parte da comuna 14. 

Possui aproximadamente 400 membros, entre os quais obtivemos 23 questionários, um 

número significativo (23 %) em relação ao total da população pesquisada. A localização 

desta igreja na periferia de Cali pode ser constatada também ao considerar nível de 

renda e grau de escolaridade das mulheres presbiterianas que participaram da pesquisa, 

embora um 40% preferiu não informar sua renda (ver quadro de perfil). Observa-se que 

nos três segmentos religiosos a maioria das mulheres afirmou ter um nível de renda de 

até um salário mínimo, o que as coloca de modo geral em nível econômico baixo.  

 

A ausência de mulheres afro-colombianas entre as protestantes históricas que 

participaram da pesquisa se explica por causa da segregação que esta população sofre na 

cidade de Cali, estando concentrada nas comunas 6, 7 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 

(Fernando URREA e Olivier BARBERY, 2005). Estes são setores de alta 

vulnerabilidade social, em que a presença de igrejas protestantes é muito baixa, ou 

inclusive, totalmente ausente.  

 

Quanto às entrevistas, foram no total 8, das quais 7 foram realizadas pessoalmente pela 

pesquisadora e uma foi realizada pela internet. Algumas destas mulheres (4) 
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participaram exclusivamente das entrevistas, as outras 4 responderam também o 

questionário. Em relação a sua pertença religiosa, 4 eram metodistas, 3 eram batistas e 1 

era presbiteriana. Para assegurarmos a privacidade das informações das mulheres 

protestantes que participaram da pesquisa, as identificamos no decorrer do texto 

utilizando nomes e sobrenomes fictícios. 

 

Considerando o número de membros por denominação e a quantidade de questionários e 

entrevistas que conseguimos aplicar na cidade, é necessário deixar claro que a amostra 

utilizada não é proporcional ao total do universo que se pretendeu estudar19. No nosso 

caso, a amostra não constitui uma versão miniatura da população total de mulheres 

protestantes históricas de Cali, o que nos conduz a reconhecer a impossibilidade de usar 

os resultados da pesquisa de forma generalizante, ou fazendo afirmações conclusivas 

sobre o universo protestante. Qualquer afirmação numérica e/ou porcentual será restrita, 

ao longo do trabalho, às mulheres que, de fato, fizeram parte da pesquisa, respondendo 

questionários ou participando das entrevistadas. No entanto, consideramos que nossa 

amostra seja representativa por conter as características da população que objetivamos 

analisar, ao conseguirmos abranger mulheres de diferentes camadas sociais, variadas 

pertenças étnicas, assim como de uma ampla faixa etária.  

 

Finalmente e considerando que nosso objetivo é analisar a tensão discursiva que 

acontece nos corpos das mulheres protestantes, no intuito de compreender sua lógica e 

as formas em que ela é desafiada, ou não, no cotidiano, iniciamos o primeiro capítulo 

mostrando esta tensão a partir dos discursos religiosos. Apresentamos os principais 

elementos do discurso teológico-cristão sobre a mulher e seu corpo, sua lógica interna, 

os conflitos, assim como algumas das maneiras em que esse discurso se faz concreto na 

vida das mulheres de Cali.  No segundo capítulo mostramos a tensão a partir dos 

discursos midiáticos e culturais de um corpo padronizado, procurando também, na 

experiência das mulheres, a efetivação desses discursos. Finalmente, no terceiro 

capítulo mostramos as múltiplas maneiras em que as mulheres cristãs de Cali lidam no 

                                                            
19 “Às vezes, por motivos práticos ou de conveniência, a população sob amostragem é mais restrita do que 
a população alvo. Em tais circunstancias, cabe observar que as conclusões extraídas da amostra se 
aplicam à população sob amostragem” (COCHRAN, William. Pesquisa por amostragem. Aula 2: Teorias 
da amostragem, fundamentos de estadísticas. Documento acessado na internet em 07 de maio de 2011, 
disponível em: www.topografia.ufsc.br/Aula2-ECV4118.doc). 
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cotidiano com os discursos impostos, apontando para adequações, negociações, 

resistências e formas variadas de pensar e viver a corporeidade. 

 

 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

 
1. Gloria Ortiz 
 (Batista) 

 
47anos, casada, negra. 
Renda mensal: de 2 a 3 salários mínimos 
Atuação profissional: Pastora  
 

 
2. Marisol Trujillo 
 (Metodista) 

 
34 anos, divorciada, parda 
Renda mensal: de 2 a 3 salários mínimos  
Atuação profissional: Pastora  
 

 
3. Carolina Sánchez  
(Presbiteriana) 

 
21 anos, casada, parda 
Renda mensal: até um salário mínimo 
Atuação profissional: estudante de teologia  
 

 
4. Katherine Rodríguez  
(Batista) 

 
29 anos, divorciada, negra 
Renda mensal: de 1 a 2 salários  
Atuação profissional: gestora de convivência  
 

 
5.Omaira Quiñones 
 (Metodista) 

 
63 anos, casada, branca 
Renda mensal: de 3 a 5 salários mínimos 
Atuação profissional: enfermeira  
 

 
6.Rocio Pérez 
 (Metodista) 

 
30 anos, solteira, branca 
Renda mensal: até um salário mínimo 
Atuação profissional; professora 
 

 
7. Amanda Restrepo 
(Batista) 

 
31 anos, casada, parda 
Renda mensal: De 2 a 3 salários 
Atuação profissional: professora 
 

 
8. Martha Jiménez 
(Metodista) 

 
51 anos, viúva, parda 
Renda mensal: acima de 5 salários 
Atuação profissional: dona de casa* 
 
*Recebe o dinheiro da aposentadoria do marido 
falecido. 
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PERFIL DA POPULAÇÃO (Questionários) 
�

Grupo religioso: Metodistas Batistas Presbit. Total  
Faixa etária No. % No. % No. % No. % 
18-30 4 16,6 8 21 4 11,8 16 16,7 
31-45 5 21 12 31,6 8 23,5 25 26 
46-60 8 33,3 6 15,8 12 35,3 26 27,1 
61-80 6 25 12 31,6 10 29,4 28 29,2 
Nao informaram idade  1 4,16         1 1,04 
Etnia                  
Indigena    1 2,63     1 1,04 
Negra 3 12,5 6 15,8 4 11,8 13 13,5 
Branca 9 37,5 10 26,3 12 35,3 31 32,3 
Parda 12 50 18 47,3 16 47 46 47,9 
Trigueña   1 2,63 1 2,94 2 2,08 
Nao informaram etnia    2 5,26 1 2,94 3 3,12 
Escolaridade                 
Nao alfabetizada   1 2,63 1 2,94 2 2,08 
Ensino fund. Incompleto 1 4,16 2 5,26 8 23,5 11 11,5 
Ensino fund. completo 5 21 2 5,26 5 14,7 12 12,5 
Ensino médio Incompleto 2 8,3 5 13,2 7 20,6 14 14,6 
Ensino médio completo 2 8,3 8 21 8 23,5 18 18,8 
Graduação Incompleta  2 8,3 5 13,2 2 5,9 na9 9,37 
Graduação completa  10 41,6 12 31,6 1 2,94 23 24 
Pós-Graduação  2 8,3 3 7,89 1 2,94 6 6,25 
Nao informou         1 2,94 ur1 1,04 
Renda Mensal                  
Até um salário mínimo  10 41,6 12 31,6 17 50 39 40,6 
De um a dois 4 16,6 7 18,4 1 2,94 12 12,5 
De dois a três  3 12,5 9 23,7 1 2,94 13 13,5 
De três a cinco 1 4,16 2 5,26 1 2,94 4 4,16 
Acima de cinco 2 8,3 1 2,63 1 2,94 4 4,16 
Nao informou renda 4 16,6 7 18,4 13 38,2 24 25 
Estado civil                 
casada 5 21 17 44,7 11 32,3 33 34,4 
separada 7 29,1 4 10,5 5 14,7 16 16,7 
Soltera 9 37,5 9 23,7 6 17,6 24 25 
vive com o parceiro 1 4,16     4 11,8 5 5,2 
viuva 2 8,3 8 21 7 20,6 17 17,7 
nao informou         1 2,94 1 1,04 

TOTAL 24 25 38 39,6 34 35,4 96 100 
 
*Caracterização que algumas mulheres deram da sua etnia, sendo uma forma mais corriqueira 
de nomear pessoas mulatas ou mestizas; em português teria o mesmo significado de parda. 
Decidimos conservar o nome que elas deram, e que escreveram no questionário, já que não se 
identificaram com nenhuma das opções oferecidas.   
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CAPITULO I:  
 
CORPOS FEMININOS: A TENSÃO A PARTIR DO DISCURSO RELIGIOSO 

 
 
 

Partimos do pressuposto da dificuldade de analisar os discursos fora dos usos que os 

sujeitos fazem deles, porém, consideramos necessário enunciar o que tem sido, grosso 

modo, o discurso cristão sobre o corpo, particularmente sobre o corpo feminino; isto nos 

permitirá ter uma estrutura geral que sirva como pano de fundo, de modo a elucidar 

elementos discursivos concretos com os quais as mulheres de Cali, informadas 

simbolicamente por esse universo religioso, se deparam no cotidiano. Desta forma, 

mapear esse discurso “oficial” constitui-se um passo importante para descobrir a 

natureza das possíveis tensões que vivem as mulheres cristãs na sua corporeidade. Não é 

uma tarefa simples; requer também entender a própria construção dos discursos como 

resultado de relações de poder, tensões, e conflitos. A produção do discurso se dá 

sempre num contexto de interação e de lutas: “nessa relação interdiscursiva (com 

outros discursos), quer citando, quer comentando, parodiando esses discursos, disputa-

se a verdade pela palavra numa relação de aliança, de polêmica ou de oposição” 

(Helena BRANDÃO, 2009). Faz-se necessário mostrar isto logo no inicio, como 

pressuposto de trabalho: os discursos religiosos não são fruto do consenso – “verdades” 

reveladas, unívocas e imutáveis – como é pretendido e afirmado para conferir a eles a 

legitimidade necessária para sua manutenção.  

 

O discurso religioso também não se apresenta em estado puro, mas vemos seus efeitos 

nas variações, apropriações e re-apropriações evidenciadas nas práticas (ordinárias e 

discursivas) dos sujeitos. Seguindo esta lógica, decidimos começar o capítulo mostrando 

os elementos que fazem parte das ideias e representações forjadas através dos séculos – 

na forma de doutrinas e princípios religiosos – sobre o corpo das mulheres na tradição 

cristã, para depois mostrar – utilizando algumas das informações recolhidas no campo – 

as formas como as mulheres assimilam e incorporam esses enunciados discursivos que 

recebem geralmente das igrejas através de sermões, ensinamentos, discipulado, 

aconselhamento pastoral e/ou outros. Visamos assim analisar como as práticas, mas 

também os discursos das mulheres que participaram da pesquisa se relacionam com os 

discursos tidos como oficiais e seu transfundo teológico. 
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1.1. CORPO E CRISTIANISMO: UM RELACIONAMENTO DIFÍCIL 

 

O corpo é o lugar privilegiado de inscrição de valores e crenças, assim como de 

proibições e de regras. É no corpo que somos (ou não) religiosos/as, é no corpo que 

incorporamos os símbolos e as narrativas da religião. Historicamente a religião se 

apropriou da definição dos corpos ao determinar seus usos possíveis e ao sancionar 

qualquer desvio desta direção. Porém, desde diferentes áreas do conhecimento, o corpo 

emerge como categoria analítica e hermenêutica, oferecendo-nos novos pontos de 

partida para pensarmos e entendermos a corporeidade, suas representações e usos dentro 

do universo religioso.  

 

Os estudos antropológicos e sociológicos demonstraram que os diferentes grupos 

culturais constroem seus próprios sistemas de codificação do corpo, isto é, os sistemas 

gestuais, as formas de expressar a emoção, as técnicas e movimentos cotidianos, assim 

como os rituais e as formas estéticas dentro de uma determinada coletividade social. 

Neste sentido, o corpo não é uma realidade que se apresenta terminada, não é um fato 

bruto.  “O corpo é um agente da cultura” (Susan BORDO, 1997:19), e como tal é o 

resultado de um longo processo de socialização – geralmente problemático – que reflete 

tanto os valores quanto as hierarquias e lutas de poder próprias de qualquer cultura.  

 

Marcel Mauss (1872-1950), considerado um dos primeiros a chamar a atenção sobre as 

maneiras de educar e controlar o corpo nas diferentes culturas, afirma que “é por 

intermédio da educação das necessidades e das atividades corporais que a estrutura 

social imprime sua marca nos indivíduos” (1974: 217). O autor salienta que é através de 

um processo educativo que todos/as aprendemos o que pode e o que não pode ser feito 

com o nosso corpo. Desta forma, o corpo não é mais considerado como uma estrutura 

fisiológica e sim como uma complexa estrutura produzida culturalmente. Também, 

David Le Breton afirma: “até as nossas sensações mais íntimas, as mais inatingíveis, os 

limites de nossas percepções, nossos gestos mais elementares, e até a forma do nosso 

corpo e tantas outras características provêm de um meio social e cultural particular” 

(2009: 18).  Não existe nada como um corpo ‘puro’, ou anterior às formas culturais que 

o marcam. Há uma relação indissolúvel entre o biológico e o cultural na produção da 

nossa existência corpórea. Esta compreensão do corpo contribui para romper com a 
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ideia de uma essência feminina atrelada às características biológicas, ao destacar os 

processos sociais e culturais presentes na construção dos corpos. 

 

De outro lado, Michel Foucault nos remete à complexa rede de micro-poderes que opera 

na sociedade e que atinge diretamente o corpo das pessoas. Ele afirma: “nada é mais 

material, nada é mais físico, mas corporal que o exercício do poder” (2003:143). Os 

corpos são atravessados pelo poder. Isto através de dispositivos de controle e vigilância, 

não necessariamente violentos nem exclusivamente repressivos, que atuam sobre os 

corpos – organizando os espaços, controlando o tempo, objetivando a sexualidade – 

para torná-los dóceis e úteis no funcionamento da sociedade (Michel FOUCAULT, 

2008)20. O corpo torna-se, assim, o lugar concreto onde as práticas e relações de poder 

acontecem.  

 

Para Foucault, o poder faz funcionar o corpo de uma determinada maneira, o produz. 

Diante do que foi dito anteriormente, poderíamos perguntar-nos, quais os mecanismos 

de poder embutidos no discurso religioso do protestantismo que contribuem na 

produção de um determinado tipo de corpo? Isto é, que tipo de corpo é útil para o 

funcionamento da igreja ou do universo religiosamente construído? Não se trata 

simplesmente de descrever a enunciação, mostrar os discursos que marcam os corpos 

dentro do cristianismo, mas também de desvendar as relações de poder e os interesses 

envolvidos na formulação desses discursos, os quais historicamente conduziram ao 

controle e à repressão, principalmente dos corpos femininos.  

 

O corpo é um instrumento de poder e, em cada grupo, ele adquire formas e valorações 

diferentes. Assim, o cristianismo, como qualquer outro grupo social, produz e reproduz 

sua própria forma de entender e codificar o corpo, determinando seus usos mais 

‘corretos’. Esta maneira de compreender a corporeidade na tradição cristã está marcada 

pela concepção dualista do mundo, herdada da filosofia grega e reforçada 

teologicamente pelos Pais da Igreja. Como é afirmado por Luiza Tomita, “as 

concepções dualistas desta teologia [cristã] foram muito influenciadas pela associação 

                                                            
20 Primeira edição 1975.   
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entre pureza e verdade na filosofia de Platão e nos cultos órficos21 gregos da sua época” 

(2006: 151). Como já é sabido, o cristianismo, no tempo da sua formação recebeu 

muitas influências do contexto cultural e religioso dos primeiros séculos. Uma das 

maiores influências foi a do gnosticismo, corrente filosófica que segundo Uta Ranke- 

Heinemmann “acreditava ter reconhecido a inutilidade e a inferioridade de tudo o que 

existe. Pregava a abstinência do casamento, da carne e do vinho” (1996: 27). Assim, o 

encontro entre as ideias negativas sobre a materialidade vindas do gnosticismo e o 

dualismo da filosofia grega, contribuiu para a formação de um imaginário corporal no 

cristianismo primitivo. Assim, apesar dos gregos estarem familiarizados com a 

depreciação da matéria (o corpo como prisão da alma em Platão) “a demonização de 

toda a corporeidade e de toda a matéria era desconhecida antes da invasão do 

gnosticismo” (Uta RANKE-HEINEMANN, 1996:27); mesmo porque na tradição 

judaica não existe tal dualismo.  

 

Tanto o dualismo da filosofia grega, quanto o ascetismo pregado pelos gnósticos 

levaram consequentemente ao desprezo pelas mulheres, e/ou a sua subordinação, ao 

identificá-las com a natureza, outorgando certo valor a esta relação. Como Afirma 

Rosemary Radford Ruether:  

 

A filosofia grega eleva a consciência humana (masculina) ao mesmo 
status transcendente de Deus, fora da natureza e acima dela [...] Assim, 
o mundo visível e a existência corporal são objetificadas como um 
âmbito inferior, que se situa abaixo da consciência e deve ser sujeitado 
ao controle dela (1993: 71).  

 

Esta relação problemática com a natureza e a crença na superioridade masculina 

pensante que se impõe sobre ela para dominá-la, colocaram as bases para a 

inferiorização das mulheres. Para os gnósticos, a mulher, como símbolo do corpo, da 

sexualidade e da maternidade é identificada com a natureza inferior e má (p. 73). 

Portanto, se o corpo é considerado o termo negativo, e a mulher é o corpo, a 

consequência lógica é representar a mulher como negatividade. E segundo Susan Bordo, 

tal negatividade pode significar entre outras coisas: a distração do conhecimento, a 

sedução longe de Deus, a rendição ao desejo sexual, a violência ou a agressão, a falta de 

                                                            
21 O orfismo é comumente mencionado como a primeira religião espiritual na Grécia (SCHOTT, 
1996:51) Uma religião caracterizada por ter um culto ascético, uma forte preocupação com a purificação 
do corpo. 
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vontade, e inclusive a morte (2001:15). Por seu vínculo direto com a natureza, com 

processos biológicos e materiais, as mulheres representam um perigo para os homens – 

representantes da consciência superior – já que estorvam seu caminho na busca por 

transcender a matéria.  

 

Na filosofia grega, a associação das mulheres com o corpo passa a ser considerada e 

afirmada como natural, como a ordem das coisas, tornando-se a justificativa para 

afirmações como as de Aristóteles: “[...] as mulheres, os escravos e bárbaros são as 

pessoas naturalmente servis, representadas pelo corpo e pelas paixões, que precisam ser 

regidas pela “cabeça” (Rosemary Radford RUETHER, 1993:71). Desta maneira, 

entendemos que a questão fundamental e mais problemática do dualismo que 

influenciou a cosmovisão cristã é a hierarquia que se funda nessa concepção 

antropológica. Para Judith Butler: 

 

En la tradición filosófica que se inicia con Platón y sigue con Descartes, 
Husserl y Sartre, la diferenciación entre alma (conciencia, mente) y 
cuerpo siempre defiende relaciones de subordinación y jerarquía 
política y psiquiátrica (2007: 64).  

  

O dualismo outorga valores diferentes às partes que separa, funda hierarquias que 

sustentam formas ‘legítimas’ de dominação. Esta valorização atribuída à divisão binária 

da existência humana e a identificação da mulher com o elemento ‘negativo’ desse 

sistema, instituiu uma relação de subordinação a respeito do elemento 

considerado‘positivo’ – mente/razão/consciência –, identificado com o ser masculino. 

Nesse sentido, o dualismo como sistema de pensamento hierárquico, contribui de 

maneira fundamental a respeito da posição que o cristianismo assume sobre a mulher, 

afetando também e substancialmente a base conceptual de muitas das suas doutrinas. É 

bem reconhecida a influência negativa do pensamento dualista, não só dentro do 

universo religioso, mas na própria concepção do ser humano (antropologia) e na 

construção do conhecimento (epistemologia) que persiste até hoje.  

 

Contudo, tentar elucidar o discurso cristão sobre o corpo não é uma tarefa fácil. Há uma 

tendência a afirmar que, de modo geral, o corpo no cristianismo foi rejeitado em prol do 

cuidado da alma; ou seja, que uma ideia negativa da corporeidade teria se imposto. O 

que bem poderia ser deduzido da influência grega e gnóstica que já mencionamos. 
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Porém, segundo Lisa Isherwood e Elizabeth Stuart, tais generalizações não se sustentam 

num estudo aprofundado da tradição cristã, que de fato mostra uma complexa e mutável 

relação com o corpo (1998: 52). A despeito da pretensão institucional e da necessidade 

política de mostrar consenso, no interior do cristianismo têm coexistido várias e 

diferentes ideias sobre a corporeidade (Ivone GEBARA, 2010: 97), fato perceptível ao 

comparar as afirmações sobre a mulher, a sexualidade e, de modo geral, os usos do 

corpo nos Pais da Igreja, nos teólogos medievais ou nos bispos e papas ao longo da 

história. Tal pluralidade de imagens e pensamentos sobre o corpo está relacionada com 

as diversas formas em que teólogos, através dos tempos, entenderam a tradição e 

interpretaram a Bíblia.  

 

Por outro lado, resulta necessário lembrarmos o cenário plural e tumultuado da 

formação dos discursos na gênese do cristianismo. Apesar do sucedido depois do século 

IV com a adesão ao império romano, o surgimento do cânone e o processo de 

institucionalização, o cristianismo foi na sua origem um movimento de múltiplas vozes 

e diferentes práticas (Elaine PAGELS, 1979:22) que, devido a interesses particulares e 

através de jogos de poder, logo tiveram que ser cooptadas ou silenciadas. Porém, tanto 

as vozes quanto as práticas sempre estiveram e estão aí. Susan Bordo, nesse sentido, 

também nos lembra da impossibilidade de afirmarmos que uma construção negativa do 

corpo tenha dominado historicamente sem ter sido desafiada (2001:12). De fato, as 

imagens e as representações da corporeidade variam de uma cultura para outra e de uma 

época para outra. E porque, além disso, estaríamos negando um elemento fundamental 

da teoria foucaultiana do poder: a realidade dos micro-poderes espalhados na sociedade 

e das resistências que acontecem nas margens (Michel FOUCAULT, 2003). Daí que 

seja necessário fugir da tentação de procurar o discurso cristão unicamente desde o 

ponto de vista da instituição e do que ela assume como legítimo. Deve ser também 

procurado desde a realidade, discurso e experiência de todos aqueles e aquelas que se 

afirmam como parte desta religião. Tentaremos levar isto em consideração ao longo do 

presente escrito.    

 

Seria equivocado afirmar que a única ideia de corpo feminino dentro do cristianismo 

tenha sido a de um corpo a ser reprimido ou rejeitado. Nunca o discurso é um só. Ele 

sempre se apresenta em diálogo ou conflito com outros discursos que tenta, por vezes, 

incluir ou aos quais pretende impor-se. Com esta premissa, assumimos a 
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impossibilidade de reduzir a pluralidade de um tema complexo como o corpo sob um 

único discurso ou, ainda, pretender abranger a totalidade do que foi dito e pensado ao 

seu respeito no universo religioso cristão. Contudo, acreditamos que seja possível 

rastrear algumas ênfases que a igreja fez sobre a corporeidade feminina, as quais 

aparecem como mais diretamente ligadas a aspectos espiritualistas e dualistas (Ivone 

GEBARA, 2010:97). 

 

Todavia, precisamos sublinhar que por conta do pluralismo de concepções que integram 

a historia do cristianismo “não se pode afirmar, de forma categórica que esta ou aquela é 

a concepção cristã mais autêntica sobre os corpos. É preciso identificá-las para 

sabermos de que estamos falando” (Ivone GEBARA, 2010: 97). Desta maneira, talvez 

seja mais apropriado falar em discursos, no plural, sempre no plural. Como é plural a 

vida e como é plural o cristianismo. A partir desta perspectiva, então, podemos adentrar 

aos discursos, entender suas lógicas operantes, as épocas e os contextos que os 

produziram, assim como os interesses dos que voltam repetidamente sobre eles para 

validar discursos e práticas presentes.  

 

1.1.1. Algumas contradições e ambiguidades do pensamento cristão22 sobre o corpo 

das mulheres 

 

Como já foi mencionado, os discursos que compõem o cristianismo são muitos e 

assumem diferentes configurações através do tempo. Embora com pretensões absolutas 

e estáticas, tanto os discursos quanto as práticas do cristianismo são objeto de contínuas 

mudanças; são re-significados e re-apropriados segundo a época e os interesses daqueles 

que Bourdieu chamaria “detentores do monopólio na gestão do sagrado” (2003:42). 

Assim, podemos afirmar que o discurso religioso – como muitos outros – é 

profundamente ideológico por veicular ideias particulares e fechadas do mundo, que 

visam à manutenção de um status especifico e contribuem para “a legitimação do poder 

dos ‘dominantes’ e para a ‘domesticação dos dominados’” (Pierre BOURDIEU 

2003:32). Deste modo, muitas afirmações “teológicas” que possuem aparência de 

absolutas e, desta forma, são aplicadas com rigidez, podem mudar e tendem a fazê-lo 

quando convém à instituição. Aliás, de modo geral na história da igreja, dificilmente 

                                                            
22 Nesta primeira parte, referimo-nos à tradição cristã de modo geral, considerando que, no tema do corpo, 
tanto o catolicismo quanto o protestantismo compartilham a mesma base teológica.  
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existiu consenso nas discussões teológicas sobre a alma, sobre o pecado original, e 

sobre muitos temas caros à tradição teológica; daí a necessidade de concílios que 

visavam à unidade, um ponto fixo para a promulgação de doutrinas, o que de fato nunca 

diminuiu as diferenças e as divergências no pensamento dos homens (majoritariamente 

eles, por serem os que ostentavam este poder) que historicamente pensaram a fé.   

 

Poderíamos elencar alguns dos elementos que se entrecruzam na construção destes 

enunciados com pretensão de verdade, próprios do cristianismo ocidental: (1) as 

explicações religiosas do mundo (mitos) que remetem a um passado fundamental e 

contribuem para a sacralização da realidade social construída (Peter BERGER, 1985); 

(2) a valoração da Bíblia, que é considerada inspirada (quando não ditada) pelo 

mesmíssimo Deus, e (3) a formação de um corpo administrativo que ajuda a manter a 

ordem dessa realidade por meio do exercício da autoridade:  

Em todas as relações de poder é decisivo, para a consistência incessante 
da obediência efetiva dos governados, sobretudo o fato da existência do 
corpo administrativo e da sua ação incessante, dirigida à execução dos 
regulamentos e à coação (direta ou indireta) da sujeição à autoridade 
(Max WEBER, 2005:12).  
 

Estes elementos estão na base de toda formulação doutrinária e permitem entender a 

“lógica” que opera nos discursos e a força simbólica (porque não é visível, nem física) 

que os atravessa.  

 

Particularmente no tema que nos ocupa, o cristianismo mostra uma de suas caras mais 

violentas, no seu histórico empenho por definir as mulheres como ontologicamente 

inferiores, assim como por determinar, a partir deste pressuposto, e paradoxalmente 

desde corpos masculinos, o que é e o que deveria ser a corporeidade feminina – apesar 

de entendermos a dificuldade de afirmar os corpos como sendo naturalmente 

masculinos e/ou femininos23. 

 

Varias autoras24 chamam nossa atenção sobre as ambiguidades e contradições que 

caracterizaram os discursos da igreja cristã em relação às mulheres. Isto é decorrente, 

principalmente, da precariedade do ‘nomos’ religioso construído que precisa de 

constante legitimação (Peter BERGER, 1985). Prova disso são as formas em que rígidas 
                                                            
23 A afirmação dos corpos e sua divisão binária macho/fêmea como sendo elementos naturais já foi 
problematizada por Judith Butler (1999; 2007); Ruth Hubbard (2004)  
24 Mary DALY, 1994; Liliane VOYÉ, 1996; Lisa ISHERWOOD e Elizabeth STUART. 1998. 
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ideias articuladas ao redor da enigmática figura feminina, desconhecida e perigosa para 

os homens, tiveram que ser constantemente revisadas e reforçadas ao longo da história 

da Igreja. Estas ambiguidades são evidentes, por exemplo, em relação às interpretações 

que se opõem à forma tradicional e seletiva de apresentar a Bíblia (que é o mesmo que 

dizer ‘Deus’ no imaginário religioso) a favor da submissão feminina derivada da 

natureza tal como fora criada pela divindade. Daí que se a Bíblia constitui-se em uma 

base primordial para determinar a posição a respeito das mulheres – pelo menos no 

protestantismo – novas interpretações dos textos bíblicos poderiam e deveriam gerar 

mudanças nessa posição. Parece lógico. Contudo, não ocorre assim numa estrutura 

hierárquica tão fortemente constituída como a igreja cristã que, apesar de fazer 

referência à Bíblia como lócus de autoridade, tem o poder suficiente (factual e 

simbólico) para se impor, ainda encobrindo erros e inconsistências na interpretação dos 

textos bíblicos25.  

 

O uso da Bíblia é, portanto, seletivo e conveniente – para os detentores da autoridade 

interpretativa – dentro da tradição teológica cristã. Que não é uma questão fácil de 

resolver, o comprovam os muitos grupos religiosos que surgiram a partir das diversas 

interpretações daquele enigmático livro. Mary Daly faz uma interessante revisão dos 

principais Pais de Igreja na patrística, assim como dos principais teólogos da Idade 

Média, para mostrar as ambivalências e, muitas vezes, incoerências na formulação dos 

discursos sobre a mulher a partir da Bíblia (1994).  Ditas incoerências fazem sentido 

dentro de um sistema maior de dominação patriarcal que se beneficia das ideias de 

inferioridade e passividade do gênero feminino.  

 

Outro elemento importante a se frisar nesta aproximação à construção discursiva dos 

corpos femininos por parte do cristianismo, é a pergunta que faz Mercedes Navarro: 

‘Quem é o destinatário da narração do corpo das mulheres?’ (1996: 18). Trata-se de 

                                                            
25 Não pensamos que exista, de fato, uma interpretação “correta” da Bíblia – oculta nos textos – e que 
faria justiça às relações humanas e à mulher de forma especial. Mesmo reconhecendo o valor que este 
projeto hermenêutico possa ter tido e ainda ter para algumas teólogas feministas, afirmar que há por trás 
das formas culturais presentes na narrativa bíblica, uma forma pura de religião que valoriza a mulher, 
significaria também desconhecer ou encobrir as incoerências próprias dos textos bíblicos, isto é, seus 
elementos contraditórios, injustos e opressores. Não é possível, neste momento levarmos a fundo esta 
crítica, só deixamos uma pista para pensarmos em posteriores análises; afirmando que reconhecemos não 
somente as limitações de algumas interpretações que o texto bíblico possa suscitar, mas também os 
limites do texto em si.  
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uma pergunta desafiante, contudo, estranha; não se questiona pelo emissor da 

mensagem – o que nos parece mais fácil de responder; bastaria lembrarmos que foram 

geralmente os homens os que se atribuíram o direito de falar sobre nossos corpos – e 

sim pelo receptor, o que nos leva a refletir um pouco mais. O realmente interessante (ou 

desconcertante) talvez esteja em sua resposta:  

 

Han sido los hombres los que han contado a los hombres, como 
destinatarios, la historia de los cuerpos de las mujeres. Estos cuerpos 
han sido el objeto de sus historias masculinas, contadas con la finalidad 
de autoafirmarse como género (Mercedes NAVARRO, 1996: 18).  

 

Navarro tenta dizer-nos que, além de serem os enunciadores do discurso, os homens 

também foram os receptores diretos dessas narrativas sobre os corpos femininos. Do 

que decorre que eles falam entre si e que o corpo feminino é só um meio que permite 

essa comunicação. Tal afirmação expressa, por um lado, os obstáculos que tiveram e 

têm a maioria das mulheres para narrar seu corpo, sendo um direito historicamente 

negado, obstruído; por outro lado, o fato delas não serem as destinatárias diretas das 

histórias geradas a partir de seus corpos. Isto nos conduz ao que já deve ser uma 

intuição entre muitos/as: que a igreja cristã (na figura de homens26) parece ter a curiosa 

aspiração de falar do que não conhece; prescrever e proibir desde o seu total 

desconhecimento e ignorância.  

 

Esta é a realidade num sistema em que os homens (geralmente brancos) são 

privilegiados.  Eles não são ‘naturalmente’ favorecidos pelo sistema. Pelo contrário, eles 

decidem as normas do sistema e, portanto, acabam por outorgar privilégios entre si.  São 

homens, bispos, Pais e teólogos (com poder econômico e político-religioso) os que 

possuem a magnífica tarefa de discorrer sobre o sangue menstrual, a virgindade, a 

gravidez, os métodos contraceptivos e tantas outras coisas que fazem parte daquele ser – 

volúvel, superficial, fraco27 – provocador de sentimentos tão ambivalentes: desejo, 

curiosidade, rejeição, amor, ódio, etc. Isto poderia estar sendo ilustrado em certa medida 

através da afirmação de Lisa Isherwood e Elizabeth Stuart: “o desejo feminino foi 

ditado tanto pelo desejo quando pelo medo masculino” (1998:23). De fato, é o 

                                                            
26 Não pretendemos afirmar que por causa do poder hegemônico masculino que a historia parece mostrar, 
as mulheres não constituam também a igreja, ou que estejam desprovidas de poder.  
27 Estas são só algumas das características negativas, com as quais muitos teólogos da antiguidade 
afirmavam a inferioridade da mulher (Cf. Mary, DALY, 1994: 70). 
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desconhecimento do significado da existência da mulher a preocupação fundamental 

dos homens sabedores da sua missão e seu lugar no mundo.  Essa ignorância a respeito 

da mulher, seu corpo diferente (perigoso) e sua capacidade reprodutiva, não somente 

causava assombro como temor. Diante disso foram erigidas as mais terríveis acepções 

do feminino, cuja presença não parecia fazer sentido, a não ser na criança dos filhos28. É 

quase impossível não imaginar os rostos conturbados dos grandes ‘homens da Fé’ 

tentando decifrar, durante longos períodos de tempo o obscuro mistério encerrado nos 

sinistros corpos sedutores das fêmeas. Devem ter sido debates muito interessantes, mas 

imagino que poucas mulheres, ainda naquela época suportariam ouvir suas absurdas 

arguições. Interessante é o fato de eles acreditarem possuir o direito de fazê-lo.  

 

Desta maneira arbitrária e, a despeito de qualquer juízo racional, são os homens, corpos 

valorizados a partir do significado cultural e simbólico que foi outorgado ao pênis, os 

que doutrinam eloquentemente sobre os corpos das mulheres, também constituídos e 

interpretados mediante significados culturais e valores outorgados a sua genitália29. 

Temos, pois, no cristianismo, homens discutindo veementemente sobre temas que nunca 

os afetam diretamente... Porém, se pensarmos melhor, é evidente que eles são afetados. 

Voltando à citação de Navarro, o jogo discursivo dos homens (estou me referindo a 

alguns homens da igreja com poder para falar e legislar) que pretendem narrar e contar 

os corpos femininos se inscreve na necessidade de afirmar seu próprio gênero, isto é, 

caracterizar o outro como contrário, determinar-se como corpo socialmente 

diferenciado, “habitus viril e, portanto, não feminino” (Pierre BOURDIEU, 2010: 34). 

Toda a estrutura eclesial possibilita esta diferenciação que, embasada biblicamente, 

sacraliza uma clara hierarquia que privilegia o gênero masculino. A partir desse lugar de 

privilégio, se define e se regula o que o outro (gênero feminino) deve assumir como seu 

lugar, neste caso, secundário, derivado. Um lugar que não lhe permite definir-se, mas 

lhe obriga a se tornar aquilo que ‘deve’ ser para conservar a estrutura social.  

 

Geralmente, as afirmações de inferioridade que qualificam ou desqualificam a mulher, 

estão acompanhadas necessariamente de obstáculos que são colocados para que elas 

cheguem a ser, de fato, o que o discurso afirma e espera delas. É preciso garantir pouco 
                                                            
28 É uma afirmação de Agostinho diante da própria questão que ele faz sobre o papel da mulher como 
ajudadora do homen. (Maria T. PORCILE:1993:215) 
29 Já que, segundo Judith Butler os corpos são sempre marcados pelo gênero e não anteriores a ele, desta 
maneira são também construídos (2007:56-59).   
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ou nenhum acesso à educação, abusos de todo tipo, confinamento ao serviço, à 

maternidade, etc. Isto é, um árduo trabalho de socialização de identidades distintivas 

que estimula as práticas convenientes a cada sexo, visando instituir habitus claramente 

diferenciados (Pierre BOURDIEU, 2010: 33). Nesse processo, a ordem social masculina 

se inscreve nas coisas e nos corpos através de determinações tácitas: medidas que 

excluem as mulheres de tarefas nobres, lhes assinalam lugares inferiores, ensinam a 

posição correta do corpo e lhe atribuem tarefas penosas, mesquinhas (2010: 34). Uma 

estrutura de plausibilidade que garante a permanência do nomos social, segundo a teoria 

sociológica de Berger (1985). É no fundo, um círculo vicioso: o discurso passa aos 

poucos a ser interiorizado, ao ponto de muitas mulheres efetivamente acreditarem em 

sua suposta inferioridade e dependência. É isso que as leva, por fim, a agir exatamente 

como tal.  

 

A argumentação sobre os corpos das mulheres dentro da linguagem simbólica da 

religião cristã é realizada, na maioria das vezes, sob argumentos irracionais, 

pretendendo emanar de um poder superior – também masculino – e, portanto, 

inquestionável. Como bem o coloca Ivone Gebara:  

 

A cultura patriarcal, na sua pretensa racionalidade, nos impôs a não-
razão como limite de pensamento e ação. Afirma-se uma espécie de 
não-razão governando a razão. E esta não-razão ideal, emocional, 
primitiva, submissa, dependente é afirmada como Deus, como direito 
divino, natural e superior a qualquer razão (2003:51). 
 
 

Tal paradoxo ou absurdo é justificado pela posse de uma verdade, isto é, de um tipo de 

conhecimento superior porque revelado. As muitas reflexões ao redor da mulher que se 

encontram no discurso teológico cristão revelavam a fragilidade dos argumentos, sua 

arbitrariedade. Há também muitos e diferentes discursos que através dos séculos foram 

reforçados, debatidos e até superados dentro da igreja em relação à mulher, segundo 

convinha se adaptar a época.30 Precisamente por causa dessa não-razão que prima na 

cultura patriarcal, as mulheres ao longo da história foram definidas de múltiplas e 

geralmente contraditórias maneiras: em princípio, possuíam a mesma natureza que os 

homens, embora não possuíssem a imagem de Deus; depois foram consideradas um 

                                                            
30 Como é o casso das mudanças nos discursos católicos a respeito da inserção da mulher no mundo do 
trabalho (Mary DALY, 1994: 88-90). 
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erro, defeito da criação, seres inferiores. Santas, virgens, mães abnegadas, poluidoras, 

sedutoras, bruxas, etc.31 

 

1.2.  PROTESTANTISMO E CORPO, QUAL ‘REFORMA’? 

 

Alguns dos elementos que a Reforma protestante erigiu como seus princípios, geraram 

mudanças nas formas tradicionais de conceber os seres humanos e na maneira de 

regular suas relações sociais. Para Antonio Gouvêa Mendonça, falar em protestantismo 

é se referir ao conjunto de instituições surgidas em consequência da reforma religiosa 

do século XVI, as quais procuram manter os quatro pilares do princípio protestante da 

liberdade: a justificação pela fé, a sola scriptura, o livre exame e o sacerdócio universal 

dos crentes (2008:79). Estes pressupostos foram radicalmente contra a “cultura 

eclesiástica” (Ernest TROELTSCH, 1958) que a igreja cristã tinha edificado até aquele 

momento. Esta cultura era evidentemente autoritária. Sobre toda a realidade se impunha 

a lei de Deus e, subsequentemente, a lei da igreja. Foi a partir desta autoridade 

inquestionável e absoluta que o mundo ocidental construiu sua visão do mundo, seus 

dogmas, sua ética, a organização da sociedade e em geral toda sua prática (1958:31). A 

liberdade professada pelos reformadores foi uma maneira de afirmar-se contra a 

autoridade absoluta da igreja para o qual se fez referência 

 
A autoridade exclusiva da Bíblia em matéria de fé, a salvação como 
obra exclusiva da graça de Deus, a explicação racional da fé como 
tarefa fundamental da elaboração teológica e a secularização do 
conceito de vocação, que transforma a eficácia profissional de cada 
crente num testemunho público de sua fé. (Lauri WIRTH, 2008:116). 

 

Desta maneira, a Reforma conseguiu quebrar alguns dos pressupostos caros à instituição 

cristã. Lutero, por exemplo, opôs-se radicalmente ao celibato obrigatório dos ministros 

ordenados, chamando-o de tradições humanas inseridas na igreja para multiplicar os 

pecados e as calamidades (Martin LUTERO,1977: 139). Para ele, o evangelho tinha que 

ser o juiz e árbitro de tudo, por cima “das leis dos homens”. O que na prática, levou ao 

autoritarismo do texto bíblico predominante nas igrejas herdeiras da Reforma e aos 

problemas decorrentes da sua interpretação. No protestantismo, a verdade tornou-se um 

                                                            
31 Cf. “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y  locas”. (Marcela 
LAGARDE, 1997) 
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problema hermenêutico, mas ao mesmo tempo erigiu-se um novo tipo de poder 

religioso: o pastor-teólogo (Jean Paul WILLAIME, 2000:30). 

 

Ao se tratar do corpo, a história parece nos indicar que a Reforma protestante manteve 

uma posição que não estava muito distante do pressuposto católico anterior. De fato, 

suas ideias ‘revolucionárias’ não conseguiram abalar as concepções mais negativas que 

a tradição cristã tinha construído sobre o corpo. Na base do pensamento reformado32 

continuava a estar uma constante luta pela pureza e pelo controle total dos desejos 

corporais. Segundo Robin Schott (1996), os escritos de Lutero e Calvino indicam uma 

continuidade entre as ideias da Reforma e a antiga preocupação católica pela purificação 

do corpo do desejo sexual. Apesar de reivindicar o valor da condição “interna” do ser 

humano dentro da ordem da salvação pela fé em contramão à salvação pelas obras, os 

reformadores tinham uma grande preocupação com as evidencias externas da pureza 

cristã.  

 

Nota-se em Lutero uma clara diferenciação entre corpo e alma. Nada do que acontece 

no corpo pode realmente ajudar ou prejudicar a alma (Martin LUTERO, 1977: 157). 

Contudo, ele mesmo exigia uma rigorosa disciplina para submeter o corpo, porque 

pensava que este podia tornar-se um estorvo para a fé: 

Porque el alma, una vez que ha sido purificada por la fe y que ama a 
Dios desearía gustosamente que todas las cosas, y en primer lugar su 
proprio cuerpo, fuesen también puras […] Cada uno puede así 
determinar la mesura y discreción que ha de usar en la disciplina del 
cuerpo: ayunará, velará, trabajará todo lo que juzgue necesario para que 
el cuerpo reprima su malicia (1977: 165).  

 
 
Nesse mesmo sentido, Robin Schott (1996) afirma que Lutero aconselhava evitar a 

ociosidade, bebida, roupas e leitos macios, adornos excessivos e associação íntima com 

membros do sexo oposto. Da mesma forma, Calvino defendia um código sistemático de 

conduta para regular todos os momentos da existência em busca de reformar o homem 

natural e eliminar todas as emoções não inspiradas pela fé religiosa (Robin 

SCHOTT,1996: 99). De qualquer maneira, o pensamento reformado defendeu uma 

rigorosa observância da conduta moral dos e das crentes, o que no dizer de Jean Paul 

                                                            
32 Embora não exista um único pensamento reformado. Desde sua origem, o protestantismo se apresentou 
mesmo na Europa do século XVI, muito heterogêneo nas suas doutrinas e práticas.  
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Willaime, significou tirar o monge do mosteiro para transformar o mundo em mosteiro, 

assim como desclericalizar o Padre para espiritualizar melhor a família (2000:35). A 

reforma deu inicio a um projeto moralizador do indivíduo que implicava na sacralização 

da consciência individual e na dessacralização do mundo (Rubem ALVES, 2005:54).  

 

Certamente princípios teológicos radicais como o sacerdócio universal de todos os 

crentes só foram favoráveis para crentes homens, já que não parece ter implicado em 

mudanças significativas para as mulheres, as quais, seguindo o princípio de liberdade 

protestante, deveriam ter sido também beneficiadas, resultando em condições 

igualitárias diante do autoritarismo da instituição.  

 

1.2.1. Protestantismo latino-americano  

 

Mesmo reconhecendo a grande distância que há entre o protestantismo que se 

estabeleceu em nosso continente e a Reforma Protestante propriamente dita, tal como 

alguns autores afirmam (Rubem ALVES, 2005; Jean Pierre BASTIAN, 1986; Antonio 

Gouvêa MENDONÇA, 1985), pode-se afirmar que o protestantismo latino-americano 

herdou do pensamento Reformado a concepção do corpo como sendo uma estrutura 

corruptível.  

 

O protestantismo que chegou à América Latina esteve fortemente influenciado – e em 

consequência, condicionado – por sua passagem pelos Estados Unidos assim como pelo 

contato com os despertares religiosos ocorridos nos séculos XVIII e XIX dentre os 

quais podemos citar o puritanismo, o pietismo e o movimento evangelical. Neste 

processo conjuntural, muitas reinterpretações e adequações foram feitas na teologia 

protestante. Outro fato inegável do protestantismo latino-americano foi o caráter 

heterogêneo da sua implantação (Jean Pierre BASTIAN, 1986) e de seu 

desenvolvimento nas diferentes nações do continente, o qual esteve diretamente 

relacionado com a composição política e social dos países latino-americanos antes da 

chegada do protestantismo e que determinou as formas com que este foi assumido em 

cada contexto cultural.  

 

Diante da pluralidade e fragmentação do protestantismo latino-americano em múltiplos 

grupos e denominações é difícil ter acesso a um discurso oficial, único e abrangente do 
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corpo que possa ser aplicado a todas as expressões religiosas protestantes na atualidade. 

No universo protestante, não houve uma síntese capaz de se configurar como sistema 

religioso único e centralizado. Os diferentes protestantismos assimilaram a lógica da 

exclusividade da verdade revelada, onde cada interprete autorizado das escrituras 

elaborou uma teologia que erigiu como ortodoxa ou “correta”, criando um lugar de 

domínio, mesmo pequeno e frágil, desde o qual condenava todo desvio. 

 

O pensamento protestante chega a um continente majoritariamente católico, o qual 

poderia ser considerado um campo abonado no que se refere a um imaginário da 

corporeidade. A hegemonia católica, que na Colômbia foi um processo mais dilatado e 

violento devido à força que o catolicismo manteve por quase quatro séculos33, 

contribuiu para a manutenção das representações mais tradicionais do corpo. Essa é a 

ideia que tem uma pastora metodista referindo-se a sua forma de abordar o tema da 

sexualidade na igreja local:  

“Hay que entender qué es lo que dice ahí [en la Biblia] no tomarlo 
literalmente, que todo lo del cuerpo es pecado, porque siempre se hace 
el equivalente, que todo lo del cuerpo es carnal y es pecado y hay como 
ese trasfondo doctrinal en las personas, por el catolicismo romano, 
entonces siempre hay como que hacer ajustes en las interpretaciones y 
aclarar algunas cosas…” (Marisol Trujillo, entrevistada metodista, 34 
anos).  

 
Ela relaciona essa representação do corpo carnal e pecador com o transfundo 

especificamente católico34 das mulheres que fazem parte da sua igreja, deixando o 

protestantismo, pelo menos na sua experiência metodista, fora dessa representação.  

Porém, esta posição um pouco mais aberta da entrevistada não é a realidade geral do 

protestantismo colombiano, o qual, segundo Javier Rodriguez, manteve uma matriz 

mais conservadora e puritana em relação ao corpo35. Ambas as tradições religiosas 

compartilham a suspeita pela sensualidade, a volúpia e o pecado presente no corpo. O 

                                                            
33 Javier Rodriguez também explicita as razões pelas quais a primeira tentativa de estabelecer o 
protestantismo na Colômbia não foi frutífera a diferencia de outros países da America Latina como Chile 
e México. Coisas como hegemonia católica, instabilidade política, guerras civis e violência contra as 
dissidências fizeram com que as agencias missionárias dos estados unidos pararam de investir na missão 
evangélica (1997:79). 
34 O campo indicou que o 29% das mulheres que participaram da pesquisa e que atualmente se declaram 
protestantes históricas já fizeram parte da igreja católica em algum momento da suas vidas.  
35 Na sua tese de doutorado sobre o protestantismo na Colômbia defendida em 1997 na Universidade 
Metodista de São Paulo: o período do fortalecimento do protestantismo na Colômbia (1930-1946) esteve 
caracterizado por sua forma mais conservadora: com nenhum interesse no engajamento social e com uma 
ética reduzida aos sinais externos da conversão; condenando o licor, a dança, as apostas, etc., o que 
Rodriguez chama de uma moral metodista. (1997: 266) esta etapa foi marcante, passando configurar uma 
identidade protestante conservadora, afastada do mundo, que se conserva até hoje. 
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que é mais fortemente evidenciado no protestantismo, por exemplo, na sua proibição 

explicita da dança (Rubem ALVES, 2005:211). 

 

Salvo algumas mudanças específicas, o protestantismo compartilha com a tradição 

católica grande parte do imaginário religioso sobre a corporeidade e sobre as mulheres. 

Consideramos, pois, que em relação aos principais elementos simbólicos que constituem 

e sustentam os discursos sobre o corpo feminino é possível falar em tradição cristã de 

maneira geral. Foi o que decidimos fazer ao longo deste capítulo, realizando as 

observações pertinentes quando necessário. Reconhecemos, porém, que existem 

variações nas formas de interpretar e sancionar as regras sobre o corpo de acordo com 

cada tradição religiosa, mesmo dentro do protestantismo histórico. Porém, o discurso 

repressivo e moralista da corporeidade persiste na maior parte das denominações 

protestantes na América Latina. No trabalho de campo realizado em Cali, por exemplo, 

nos deparamos com mulheres presbiterianas que apresentavam um discurso mais 

conservador sobre a corporeidade, ou pelo menos em maior sincronia com o discurso 

tradicional do protestantismo: 21 de 34 mulheres questionadas (61,7%) afirmaram ser 

contra o aborto em qualquer circunstancia; 26 de 34 mulheres (76%) dizem não 

concordar com o divórcio, enquanto 19 de 34 se manifestaram contra o segundo 

casamento.  

 

1.3. CORPOS DIFERENCIADOS E ‘O LUGAR’ DA MULHER  

 

Embora reconhecendo a complexidade dos corpos discursivamente criados em relação 

dialética com o gênero e lutando contra o binarismo cultural que não somente concebe 

dois sexos senão também dois gêneros, o que temos na tradição cristã é uma rotunda 

afirmação de duas únicas formas de existência hierarquicamente constituídas: o homem 

e a mulher; e uma unívoca maneira de se relacionar em prol do funcionamento do 

mundo que ‘Deus’ criou. Para isto a tradição cristã tem se servido, entre outras coisas, 

da narrativa primordial, o mito fundador do cristianismo: o mito da criação relatado nos 

primeiros capítulos do livro do Gênesis. O texto que relata a criação da espécie humana, 

segundo a tradição de fé, foi e ainda é a referência preferida da igreja para enfatizar a 

diferença absoluta entre homens e mulheres e lhes outorgar os respectivos lugares na 

ordem da criação.  

 



41 
 

A estória de Adão e Eva passou a ser a fonte de alguns dos elementos constitutivos da 

teologia cristã: o poder criador da divindade, a origem do ser humano, a divisão sexual 

do trabalho, a instituição da família, o pecado original, entre outros. Principalmente o 

relato da criação é evocado para afirmar a natureza dos seres humanos e sua função na 

sociedade. Interessa-nos o que a estória conta: como ela, enquanto discurso 

fundamental, constrói e posiciona os sujeitos marcando-os com determinados valores. 

Como é sabido, existem duas narrações no Gênesis que aludem a um mesmo ‘ato 

miraculoso’ da divindade criadora. Dois capítulos que segundo estudiosos bíblicos, 

pertencem a duas fontes diferentes, o que significa que não foram escritos no mesmo 

período nem pelos mesmos autores. Portanto, é de se esperar que mesmo a teologia que 

veiculam seja diferente36. Mas, como já mencionamos, a Bíblia tem um status de 

máxima autoridade no imaginário religioso cristão. Principalmente no protestantismo, 

os textos bíblicos constituem sua fonte principal de legitimidade.37 Isso confere ao 

relato mítico do Éden supremacia sobre outras possíveis explicações da origem do 

universo e da existência humana. Como afirma Elaine Pagels “el relato bíblico de la 

creación, al igual que el relato de la creación de  otras culturas, transmite ciertos valores 

sociales y religiosos y los presenta como si fueran universalmente válidos” 

(1994:282).38  

 

Se referindo aos usos que a igreja faz dos dois textos do Gênesis que contam a estória 

da criação, Mary Daly afirma: 

“La historia más temprana de la creación (documento J), que se 
encuentra en el Génesis 2, ha sido destacada como la base del 
pensamiento cristiano acerca de la mujer, mientras que el relato del 
documento P, que se encuentra en el Génesis 1 - escrito varios siglos 
más tarde -, no ha sido destacado, ni han sido comprendidas sus 
implicaciones” (1994: 63). 

 

O capítulo 1 é um relato curto que conta a criação do homem e a mulher e a missão 

comum conferida a eles: multiplicar-se e dominar a terra criada (Cf. Gn 1:27-28).  O 

capítulo 2, por outro lado, é uma narração mais longa (Cf. Gn 2:18-24 ) a qual conta 

com detalhes a ‘cirurgia’ feita por Deus no corpo de Adão e seu trabalho de moldador, 

ao criar, a partir de uma costela, um outro corpo – a mulher – que iria se tornar sua 
                                                            
36 Ainda que não focalize as questões de gênero embutidas em tais teologias, verifique Milton Schwantes, 
Gênesis 1-11 – vida, comunidade e Bíblia, p.31-38; p.56-67. (2007) 
37  Ver também Gottfried Brakemeier (2003: 39-44) 
38 “o relato bíblico da criação, assim como o relato da criação de outras culturas, transmite certos valores 
sociais e religiosos, apresentando-os como se fossem universalmente validos” (tradução própria)  
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ajuda ideal. É, assim, uma estória que contém elementos simbólicos muito claros do 

valor e do papel da mulher. Para Ivone Gebara, a simbologia cristã explícita gira em 

torno do corpo masculino que chega a ser normativo e universal para a teologia, 

enquanto a referência ao corpo feminino se dá sempre de forma subalterna e 

subordinada ao masculino (2010: 89). 

 

Muito da influência que os Pais da Igreja tiveram no pensamento cristão sobre o corpo e 

sobre a mulher esteve baseada numa específica interpretação do mito da criação, 

influencia que não tem sido positiva. São vários os elementos legitimadores da ordem 

patriarcal e androcêntrica que podem ser extraídos do relato de Adão e Eva que aparece 

no segundo capítulo do Gênesis. Um deles, o principal, é que o homem foi criado 

primeiro, o que justificaria a sua supremacia. Paulo, personagem central na historia do 

cristianismo nascente, reforça esta ideia da dependência da mulher em relação ao 

homem fazendo uso da tradicional interpretação do texto do Gênesis na carta a 

Timóteo39 na qual afirma: “e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade 

de homem; esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro, foi formado Adão, depois Eva” 

(1 Timóteo 2:12-13). No século IV, João Crisóstomo afirmara: “da última criação de 

Eva se deduz que Deus deu ao homem o papel mais importante e honorável, e à mulher 

o mais insignificante e menos honorável” (Mary DALY, 1994: 70). ‘Dedução’ que, de 

fato, é muito conveniente para os interesses da igreja na legitimação de práticas 

concretas em seu interior.    

 

No mito bíblico, a mulher é formada a partir do corpo masculino, o que demonstraria 

sua “existência derivada” (Pauline SCHMITT-PANTEL, 2003:36), sua dependência e 

sua falta de autonomia. Lisa Isherwood e Elizabeth Stuart afirmam nesse sentido:  

[…] the man is seen as possessing the better half of human attributes. 
Woman being a derivate of man can never expect to posses the original, 
good qualities to the same extent (1998: 20).40  

 
É possível ver como esta representação da mulher dependente do homem ainda persiste, 

por exemplo, nas respostas à pergunta 3.1 do questionário aplicado às mulheres 

protestantes de Cali sobre a função da mulher na sociedade: 

                                                            
39 Embora desde os estudos bíblicos se afirme que a carta não pertença a Paulo, no imaginário religioso 
dos/as crentes esta ideia se mantém, já que o texto assim o afirma. 
40 “O homem é visto como possuindo a melhor metade dos atributos humanos. A mulher sendo derivada 
do homem nunca pode esperar possuir qualidades boas na mesma medida” (tradução própria). 
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Tabela No. 1. (pergunta 3.1) 

 

Função da mulher na sociedade Metodista Batistas Presbit. Total 
a) Ela deveria ser mãe, esposa e cuidar do lar 2 4 10 16 
b) Ela é companheira idônea41 do homem, tem 
que se submeter a ele  3 8  

11 
c) Ela deveria trabalhar, ser profissional, mais a 
cabeça é o homem. 6 14 9  

29 
d) Ela é igual ao homem em deveres e direitos, 
por tanto, pode exercer as mesmas funções que 
os homens 

16 25 14 
 
 

55 
Não responderam  1 1 3 5 

 

30%42 das mulheres que participaram, afirmaram que a mulher deveria trabalhar, ser 

profissional, mas que a cabeça é o homem (opção C). A maioria destas respostas 

encontramos entre as batistas. O que seguramente está relacionado com os antecedentes 

teológicos deste grupo. No dizer de Joselito Orellana, “ser fiel a la Palabra, pertinente 

a la realidad y ser radical en nuestra ética, eso es ser bautista hoy, no importa sino 

estamos de acuerdo en todo” (2007: 8). A denominação batista que se estabeleceu 

formalmente na Colômbia na década de 1940 pertence à convenção dos batistas do sul 

dos EUA (Justo ANDERSON, 2003: 88), reconhecida por sua tendência mais 

conservadora, a qual defende entre outras coisas, a Bíblia como palavra revelada e 

verdadeira de Deus e a promoção e cuidado da família (homem, mulher e filhos) como 

instituição fundamental da sociedade43. No que tange às mulheres batistas, Raquel 

Molina afirma: 

La herencia que recibió la mujer bautista en la esfera eclesial a finales 
del siglo XIX y principios del XX fue precisamente la de un papel 
sumiso, a la sombra del hombre, y en áreas circunscritas al hogar y a los 
hijos (Raquel MOLINA: 2011:4). 
 

As formas teológicas e éticas das igrejas batistas que se desenvolveram em Cali tendem 

a serem conservadoras. Isto é garantido pelo papel que cumpre o seminário Batista de 

Cali na manutenção da teologia batista tradicional, através da formação de pastores 

batistas – na sua grande maioria homens. O interessante da resposta é que 

                                                            
41 Idônea é um termo utilizado na bíblia (Genesis 2:18) para se referir ao tipo de ajudadora que Eva seria 
para Adão. No contexto protestante colombiano é uma palavra usada para caracterizar a função da mulher 
cristã em relação ao seu esposo. Faz parte então da linguagem interna ao campo religioso. 
42 Frequentemente as mulheres escolheram duas ou mais respostas a uma mesma pergunta.   
43 Publicado por: Relaciones de la Convención. Comité Ejecutivo de la CBS (documento oficial 
convenção batista do sul, pags. 1 e 3) Em: www.sbc.net/translate/spanish/MeetSouthernBaptis.pdf  
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explicitamente são aceitos novos modelos para a mulher, quando é imaginada em 

diferentes espaços sociais, como o mercado de trabalho e/ou a área acadêmica ou 

profissional. Não há necessariamente uma redução feminina ao âmbito já consolidado 

do lar e do cuidado dos filhos, como é frisado por Raquel Molina. A resposta C à 

pergunta 3.1 faz referência a práticas que parecem veicular autonomia, realização 

pessoal e não simplesmente vida em prol dos outros. Mas, por outro lado, na resposta 

ainda continua implícita a validade da hierarquia sexual sacralizada que outorga aos 

homens a ‘melhor’ parte. Bem podemos lembrar que para Agostinho, importante Pai da 

Igreja do século IV e uma forte influência para o pensamento reformado, a mulher 

possui a imagem de Deus, somente sob a supremacia do esposo (Rosemary Radford 

RUETHER,1993:244). 

 

1.3.1. Eva: o passado simbólico ainda pretende nos condenar...? 

 

Eva representa a mulher pecadora, sedutora, culpada. No referido mito, a mulher 

aparece como transgressora. Ela é conduzida mais facilmente ao pecado e através de 

artimanhas “femininas” seduz o homem para fazê-lo pecar com ela. Já no século II, 

Tertuliano fazia a seguinte declaração: 

“No sabes acaso que eres Eva?...Eres la puerta de entrada del 
demonio… Con qué facilidad destruiste al hombre, imagen de Dios. Por 
la muerte que nos infligiste, hasta el Hijo de Dios tuvo que morir” (apud 
Mary DALY, 1994: 71). 

 

Nesta afirmação não só está explícita a ideia de que a imagem de Deus só pertencia ao 

homem, como também é jogado no corpo de Eva todo o peso da ‘queda’, chegando até a 

ser culpada pelo sacrifício de Cristo. Mesmo que possa ser interpretado de formas novas 

e revolucionárias44, é evidente que relatos como este ajudaram a reforçar dentro do 

cristianismo um imaginário negativo dos corpos femininos, os quais carregam com a 

culpa da primeira mulher. Parece então que as mulheres identificadas na tradição cristã 

com a Eva bíblica devem pagar nos seus corpos a sua transgressão histórica. 

Posteriormente, a gravidade do pecado de Eva vai ser superada pela ‘santidade’ de 

Maria, sua contraparte moral. Eva X Maria: um tipo de compensação que produziu uma 

ideia ambivalente das mulheres (Mary DALY:1994:72). 

                                                            
44 Mercedes Navarro chama a atenção para o corpo ativo de Eva, desejoso de conhecimento e de 
inteligência (1996: 143) Nesta mesma direção veja “The Women’s Bible” (Elisabeth CADY STANTON, 
1993) e (Mary CONDREN, 1994).  
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No relato, a mulher aparece como a sedutora, afinal conseguiu facilmente convencer ao 

homem. A partir disto, surge-nos a pergunta lógica: foi Eva muito astuta assim, ou Adão 

realmente era um tolo, sem vontade própria?... Apesar das inconsistências básicas do 

relato, Eva passou à história como a grande tentadora, modelo do caráter sedutor de 

todo sexo feminino (Mary CONDREN, 1994:211). Mas, será que ainda hoje, as pessoas 

acreditam nessas histórias fantásticas sobre ‘as origens’? Será que ainda o mito serve 

para os fins ideológicos do cristianismo? No imaginário religioso das caleñas, esta 

representação não parece estar muito afiançada. Quando questionadas sobre a ideia da 

mulher sedutora por causa do seu corpo45, a maioria delas (76%) se mostrou contrária. É 

uma porcentagem significativa. Entre os depoimentos que elas deram para justificar a 

sua resposta, encontramos algumas frases que mostram uma negação contundente desse 

imaginário que apresenta as mulheres como sedutoras, tentadoras, provocadoras. 

Encontramos as seguintes afirmações:  

 

Entre as batistas 

“El hombre también es pecador y seductor, es el que hace caer a la mujer" 

“Sería una mentira, no somos más pecadoras ni seductoras por nuestro cuerpo” 

“Cada uno es seducido conforme a su propia  concupiscencia” 

“El problema es de quien la mira” 

 

Entre as metodistas 

“Es preconcepto contra el cuerpo de la mujer, el cual tiene la misma dignidad y    

funcionalidad que el masculino”  

“Quien busca a Cristo de corazón deja de ser carnal, no influye el sexo” 

“El pecado y la santidad son de cada persona” 

 

Entre as presbiterianas 

“Las mujeres no tenemos la culpa de cómo nos miran”  

 

                                                            
45 Pergunta 4.1: Algumas igrejas cristãs consideram que a mulher é mais carnal o mais pecadora do que os 
homens porque seu corpo é sedutor. Você concorda com esta ideia? Sim, não, porque?  (veja anexo do 
questionário) 
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Outro grupo de respostas apela à igualdade entre homem e mulher como justificativa 

para contrariar a identificação das mulheres com o pecado e para libertá-las da 

responsabilidade pela tentação dos homens: 

 

Entre as Batistas 

“En cuanto al pecado  no hay diferencia de género”  

“Dios no hizo a ningún ser humano más pecador que otro” 

“Todos somos humanos y tenemos la misma posibilidad de pecar”  

“La naturaleza pecaminosa está con el mismo grado en los seres humanos de cualquier 

género” 

 

Entre as Metodistas 
“Absurdo considerar la forma corporal. En cuanto al pecado no hay diferencia de 

género” 

“El pecado y la santidad son de cada persona”  

“Todos somos igual de pecadores” 

 

Entre as Presbiterianas 
“Todos somos iguales” 

“Igual que el hombre, somos imagen y semejanza de Dios y tenemos la misma libertad” 

“Porque Dios nos hizo iguales, hombre o mujer” 

“Porque tanto el hombre como la mujer toman igualdad ante Dios” 

“Porque todos somos iguales y en la mente se gesta todo pensamiento y así se actúa”. 

“Soy hechura de Dios y todos somos iguales” 

“Porque es de cada ser humano la decisión de ser carnal, sea hombre o mujer” 

 

Nas referidas afirmações persiste a ideia da igualdade, para o qual se faz menção, em 

várias ocasiões, da imagem de Deus presente em ambos os sexos. A maioria das 

mulheres protestantes do nosso universo pesquisado acredita possuir a mesma dignidade 

perante Deus. Não sabemos, porém, se nas suas experiências concretas dentro da igreja, 

elas realmente possuem esta igualdade. Lembremos que desde a instituição, na retórica 

do cristianismo – tanto do catolicismo46 quanto do protestantismo – afirmações de 

igualdade estão presentes, mesmo que na prática as mulheres estejam confinadas a 

                                                            
46 (Lilian VOYE, 1996:11) ; (Rosemary Radford. RUETHER,1993: 243)  
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papeis subalternos. Pode ser então que a igualdade que se declara não tenha efeitos reais 

na vida familiar ou eclesial.  

 

Tabela No. 2 (Pergunta 2.4) 

 

Função/cargo na igreja Metodistas Batistas Presbit. Total 
Visitação 1  1 
Cozinha da igreja 1  1 
Professora escola dominical 
(adultos e crianças) 1 11 2 14 

Professora de casais e educação 
cristã  1 1 2 

Secretaria 2  2 
Ministério de mulheres 3 4 2 9 
Interseção 1 3 4 
Cuidado de idosos 1  1 
Oração de emergência 1  1 
Obreira (diácona) 1 1 5 7 
Junta diretiva 1  1 
Louvor / coral 1 7  8 
Pastora 2   2 
Liturgia 3   3 
Ministério de jovens 1  1 2 
Tesoureira 4   4 
Diversos ministérios  5 5 
Discipulado e consolidação  1 1 
Ministério social 1   1 
Evangelismo e predicação 1   1 
Não tem cargo dentro da igreja 6 8 13 27 
Não respondeu  1  
Total 24 40* 34 98 

*Algumas mulheres desenvolvem duas funções dentro da igreja 
 

Em relação à posição no âmbito eclesial, encontramos que muitas das questionadas, 27 

mulheres no total, não têm cargo/função dentro da igreja. Algumas desenvolvem as 

típicas funções atribuídas às mulheres protestantes, isto é, professora de escola 

dominical: 14 mulheres; estão na área do louvor/coral: 8 mulheres; e finalmente em 

cargos de serviço como obreira, diaconisa, anfitriã e cozinheira: 17 mulheres. Duas 

eram pastoras.  
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Dois depoimentos chamaram nossa atenção dentre as mulheres que responderam 

negativamente à pergunta 4.1 (sobre o corpo de mulher como sedutor):  

“Personalmente me preocupo por mi manera de vestir y por ser recatada” 

“Personalmente me preocupo por ser una mujer recatada” 

O interessante destas frases é que apesar de aparentemente negar o imaginário da 

mulher sedutora, há imediatamente uma alusão às práticas próprias que terminam por 

confirmá-lo. Por que elas teriam que ser vestir de uma maneira recatada? Elas teriam 

que tampar o corpo por que no fundo elas acreditam nos seus poderes sedutores? Parece 

que estivessem pensando: “as mulheres são sim sedutoras, mas eu tento não sê-lo”.  

 

Por outro lado, um total de 13% das mulheres protestantes respondeu afirmativamente a 

esta mesma pergunta. Estas respostas nos levam a pensar que nelas persiste a ideia do 

poder ‘sedutor’ das mulheres. As metodistas, por exemplo, declararam: “Pienso que la 

mujer es muy incitadora, inclusive dentro de las iglesias hay culto al cuerpo”… “El 

cuerpo de la mujer si es seductor”…“Hay mujeres que según su forma de vestir atraen 

más de lo que deberían a los hombres”. As batistas escreveram: “la mujer es más dada 

a llamar la atención” …“Por su forma de vestir”…“Creo que a veces [la mujer] es 

más débil de carácter que el hombre”. Em ambos os segmentos religiosos a sedução da 

mulher está relacionada diretamente às roupas que ela usa. Em outras palavras, na 

quantidade de pele que é licito mostrar ou não, para não criar problemas aos homens, 

isto é, situações ligadas à sexualidade, aos ‘desejos da carne’ que elas podem provocar. 

Por outro lado as presbiterianas afirmaram: “Adán no pecó por [causa de] Eva?”... “las 

mujeres son más débiles”… “Nosotras somos más débiles”… “Adán y Eva”. Frases 

que aludem diretamente à força simbólica do mito, capaz de reproduzir ideias 

culpabilizadoras do corpo feminino de antanho. Isto nos mostra como de fato os 

discursos podem produzir os efeitos que esperam, ao garantir a manutenção de suas 

ideias normativas.  

 

O corpo da mulher não é um problema em si mesmo. Seu caráter ameaçante, isto é, o 

que torna necessária sua regulação-controle, está intimamente relacionado com o que 

este corpo pode causar aos corpos masculinos, corpos legítimos por excelência. “Los 

hombres, no importa cuán alto hayan llegado en su sublimación espiritual, jamás 

podrán estar seguros de su salvación mientras haya ‘Evas’ a su alrededor” (Mary 
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CONDREN, 1994: 210). Porém, temos de aclarar que esta ordem não se reproduz de 

forma homogênea na sociedade patriarcal. O caráter múltiplo e multiplicativo da 

dominação (Elizabeth SCHUSSLER FIORENZA, 2009)47  re-significa estes lugares de 

opressão que deixam de ser estritamente binários no que diz respeito ao gênero, para se 

ajustar distintamente a valores atribuídos à cor da pele, à classe social, à idade e à 

sexualidade.  

 

Os corpos das indígenas e das negras que os colonizadores europeus usavam para seu 

prazer estavam duplamente carregados de negatividade (Enrique DUSSEL, 1977: 65). 

Seguramente ‘suas’ brancas mulheres, embora estando num grau inferior pelo fato de 

serem mulheres, não eram sub-valorizadas por sua cor de pele, por sua pertença étnica e 

muito menos pela condição de escrava. Desta maneira, os valores e os poderes 

atribuídos aos corpos das mulheres não são fixos, mas mudam segundo os interesses dos 

detentores do poder numa determinada sociedade. Na Colômbia, por exemplo, a 

distinção entre os corpos femininos foi muito clara no período da colônia. A esse 

respeito, Donny Meertens afirma:  

[...] las mujeres se encontraban relegadas a la sumisión, la castidad, a 
ser piadosas y serviciales, guardianas de la moral y del honor de la 
familia. Virtudes que se exigían a las mujeres blancas de las élites, 
mientras que las indias y mulatas eran consideradas ‘débiles ante el 
pecado’ y por lo tanto servían únicamente como objetos de placer 
(2000:24). 

 

 

1.4. O DESEJO DE CONTROLE DOS CORPOS 

 

O protestantismo como qualquer outra expressão religiosa é um sistema construtor de 

sentido que provê uma visão do mundo, assim como as ferramentas para se comportar 

nele através da formulação de uma ética. Como afirma Jean Paul Willaime, “entre a 

afirmação da autonomia da consciência do crente e a vontade de regular as consciências 

e as práticas há uma tensão que atravessa o protestantismo” (2000:70). No 

protestantismo, a instituição religiosa – igreja – é depositária legítima da ética. Ela se 

afirma detentora do conhecimento necessário para guiar os/as crentes, sabe que por estar 

baseado principalmente no texto bíblico e por ser enunciado desde um lugar autorizado 

(pastores-teólogos) adquire um caráter de verdade. Esta autoridade discursiva atrelada à 
                                                            
47 Veja todo o capitulo IV: O poder da Sabedoria. Uma análise social feminista (p. 119-150). 



50 
 

Bíblia tende, segundo Willaime, a “reforçar o controle social dos atores” (2000:28). A 

igreja instituição é a portadora desse direito de se constituir na consciência absoluta em 

matéria de fé, se colocando por cima da consciência individual pregada por Lutero. 

Os/as crentes têm que habitar o mundo legitimamente organizado pela instituição 

religiosa, lugar de manutenção das crenças, doutrinas e representações do mundo.  

 

1.4.1. Família e sexualidade 

 

O desejo de controle social por parte da instituição religiosa se faz evidente no 

estabelecimento e regulação meticulosa da família e da sexualidade. Neste sentido, os 

corpos passam a ser objetos concretos de aprimoramento, perfeição, aplicação de regras 

e disciplinas eclesiásticas, em especial, sobre os corpos das mulheres. O controle dos 

corpos femininos se exerce através do controle da sexualidade, posto que a mulher não 

pode ser concebida fora do seu sexo. Para a igreja, mulher e sexualidade estão 

identificadas (Mary DALY, 1994: 72). 

 

Assim, também a necessidade de regular os corpos dos/as crentes se entende a partir da 

rejeição cristã da sexualidade, à qual se outorga uma forte conotação negativa. 

Lembremos que o cristianismo foi por muito tempo uma religião de celibatários que 

defendiam a superioridade da abstinência sexual e acreditavam ser este um requisito 

para aceder às ‘coisas sagradas’. Se por um lado, Lutero se opõe fortemente a esta 

tradição que para ele é totalmente humana, no sentido de não proceder de Deus, por 

outro lado, não parece ter conseguido fugir da herança católica em relação a uma 

estreita visão da sexualidade humana.  

 

O mito bíblico de Adão e Eva também é referido como um fato fundador da família, 

instituição cristã por excelência. A mulher do relato é ajudadora idônea do homem. 

“Disse mais o senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

auxiliadora que lhe seja idônea” (Gen. 2:18). Parece que ela não estava no plano inicial 

da divindade, só foi criada posteriormente para satisfazer as necessidades de Adão. O 

que em decorrência alimenta representações do homem como existência primordial, 

destinatário direto dos cuidados femininos. A ideia da complementaridade entre homem 

e mulher é comumente usada para afirmar a sacralidade da família e sua função concreta 
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na sociedade. Segundo afirma o teólogo católico Jacques Leclercq falando sobre a 

família: 

Cada um dos sexos não corresponde mais do que a uma humanidade 
incompleta: o homem tem necessidade da mulher e a mulher tem 
necessidade do homem; Segundo a palavra do gênesis, é preciso que o 
homem ‘tenha um adjutório semelhante a ele’- semelhante e diferente, 
porque complementar. Nem homem nem a mulher possuem uma 
humanidade completa; a humanidade completa encontra-se no casal 
gerador de homens (1968:16). 

 

Nesta citação, percebe-se uma forte ideologia sexual e de gênero que visa sustentar a 

suposta naturalidade da união heterossexual tendo como objetivo implícito a prole. 

Interessante que ao falar em complementaridade se faz clara distinção entre homens e 

mulheres, mas quando se refere ao ‘resultado’ dessa relação, o nascimento de novos 

seres humanos, ele só diz ‘homens’, o que é logicamente contraditório, já que se só 

nascessem homens seria impossível a reprodução. Mas, parece que essas inconsistências 

são imperceptíveis ao teólogo quando sua ideia de afirmar a ideologia familiar é 

evidente.  

 

Adão e Eva constituem, portanto, o modelo ideal de família, a legitimidade cristã do 

casamento monogâmico, heterossexual e reprodutor: “la ley natural estabelece que el 

acto sexual sea realizado entre personas de distinto sexo; que el acto sexual esté dirigido 

a la procreación de la prole; y que los padres deben criar a sus hijos” (Santo Tomas, 

apud María PORCILE, 1993: 216). Estas ideologias, sustentadas pelo texto bíblico na 

sua forma e interpretação patriarcal, determinam lugares e funções fixas para a mulher 

como geradora de filhos, e companheira idônea do homem. Uma economia familiar 

particular que garante o funcionamento da sociedade. Na pergunta 3.1 do questionário, 

já referida anteriormente, as caleñas foram interrogadas sobre o papel da mulher na 

sociedade: 16% responderam que a mulher deveria ser mãe, esposa e cuidar do lar. Isto 

é, uma porcentagem considerável de mulheres que assumem a representação que as 

coloca como responsáveis pela harmonia e o funcionamento do lar. Isto está vinculado 

necessariamente à especialização das mulheres em tarefas de cuidado que servem para 

manter o modelo tradicional e hegemônico da família nuclear onde:  

El padre encabeza a la familia, provee el sustento material de la misma 
y actúa como máxima autoridad dentro de ella; la madre administra 
sabiamente el hogar, realiza la mayor parte de las tareas domésticas, se 
encarga de la educación y supervisión directa de los hijos/as y brinda 
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afecto y apoyo emocional a todos los miembros de la familia […] (Otto 
MADURO, 2005, 4). 

 

Na mesma pergunta, isto é, a 3.1 do questionário, 11% assinalaram que a mulher é 

companheira idônea do homem em relação de subordinação. Esta opção propunha de 

forma direta as palavras do mito bíblico, comumente usadas em âmbitos protestantes. 

As presbiterianas destacaram-se na opção por esta resposta. Também nos deparamos 

com o fato de algumas mulheres escolherem duas respostas dentre as que foram 

fornecidas (Tabela 1.), respostas que geralmente eram contraditórias entre si, como [a] e 

[d] ou [b] e [d] o que nos indica a coexistência de representações tradicionais sobre as 

funções femininas: companheira, mãe, esposa; junto a ideias de igualdade e/ou de 

autonomia. 

 

Por outra parte, reconhecidos autores têm se debruçado sobre a função social, cultural e 

econômica da família48 mostrando suas mutações no tempo e a pluralidade de modelos 

que já existiram no mundo. Mas, já que o cristianismo predominou no ocidente através 

de longos e sangrentos processos de colonização, a ideia de família cristã também se 

impôs. Desde os Pais da Igreja, a família esteve relacionada com a procriação. O que ao 

mesmo tempo estava atrelado à concepção que se tinha do sexo e das paixões ‘carnais’ 

como pecado, somente tolerável com o fim de gerar filhos. Justino Mártir afirmava por 

volta do ano 150: “desde o principio, ou nos casamos, com a única finalidade de ter 

filhos, ou renunciamos ao casamento e permanecemos na mais absoluta continência” 

(Uta RANKE- HEINEMANN, 1996:59). Assim também Agostinho mostrava um 

desprezo pelo sexo como sendo ‘antinatural’, ou seja, fora dos fins para os quais tinha 

sido outorgado por Deus, visto que significava dar liberdade à concupiscência, 

consequência direta do pecado original (María PORCILE, 1993: 215). Posteriormente, 

Lutero iria mostrar uma posição muito próxima deste pensamento. Ele identificava, 

como Agostinho, o ato sexual com concupiscência: “o ato conjugal é pecado segundo o 

salmo 50:7, de forma alguma distinto do adultério e da fornicação, na medida em que 

dele participem a paixão sensual e o desejo nefando” (Lutero apud Uta RANKE- 

HEINEMANN, 1996: 273). 

 

                                                            
48 Levi-Strauss, Claude. A família: origem e evolução (1980); Engels, Frederich. A origem da família, da 
propriedade privada e do estado (sem ano).  
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Os principais elementos da moralidade protestante na primeira metade do século XX na 

América Latina foram a ênfase na pureza sexual e a luta contra os vícios sociais (Daniel 

BRUNO, 2007; Javier RODRIGUEZ, 1997). Ao redor destes princípios foi arquitetado 

o imaginário do lar ideal cristão:  

El imaginario del ‘hogar ideal’ conlleva la firma determinación de 
transformar la sociedad a través de la creación en su seno de hombres y 
mujeres de voluntades férreas y de conductas intachables (Daniel 
BRUNO, 2007:363). 

 

Segundo Rubem Alves, a moralidade sexual dentro do protestantismo é regida por um 

princípio simples que não permite ambiguidades: “o sexo é permitido se, e somente se, 

ocorrer dentro do casamento” (2005: 209). Na pergunta 4.2 (Opinião diante do sexo 

antes do casamento) visamos avaliar a força deste imaginário entre as caleñas. 

Tentamos dar um leque relativamente amplo de opções de respostas, desde afirmações 

mais coerentes com o imaginário religioso, mencionando a Bíblia como fonte de 

autoridade, até ideias que incluíam as possibilidades de re-significar as normas, e o 

apelo a valores mais ‘modernos’ como o amor livre.   

 

Tabela No. 3. (pergunta 4.2) 

 

Opinião diante do sexo antes do 
casamento Metodistas

 
Batistas

 
Presbit. 

 
Total 

a) O condeno totalmente 2 15 14 31 
b) A Bíblia o condena, mas há que 
considerar a situação 6 13 11  

30 
c) Os tempos têm mudado, a norma bíblica 
tem que ser contextualizada 4 3 1  

8 
d) Se há amor e compromisso não vejo 
nada de errado 9 3 6  

18 
Outra resposta 2   2 
Não responderam 1 4 4 9 

 

31 mulheres protestantes parecem concordar com a norma religiosa que sanciona o sexo 

antes do casamento, ao optar pela resposta [a] “o condeno totalmente”.  A maioria 

destas respostas a obtivemos entre as batistas e as presbiterianas, somente duas 

metodistas concordaram com esta opção. Porém, houve um número quase idêntico de 

mulheres que responderam [b] “A bíblia as condena, mas há que considerar a 

situação”. Nos dois casos, as caleñas mostraram um reconhecimento explícito da norma 

vinculada ao texto bíblico. Entretanto, nesta última resposta a escolha é por relativizar o 
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preceito religioso, dando às situações, circunstancias e casos específicos da vida um 

papel importante no momento de decidir sobre relações sexuais. Encontramos também 

que 18 mulheres escolheram a opção [c] “Se há amor e compromisso não vejo nada de 

errado”. Uma resposta que não fazia alusão direta à religião ou a um discurso 

eclesiástico, mas deixava implícitos dois elementos (valores) que facilmente poderiam 

ser aceitos no imaginário cristão: ‘amor’ e ‘compromisso’. Esta opção nos mostra que, 

de fato, há mudanças nas formas de recepção dos discursos religiosos que visam ao 

controle e à repressão da corporeidade. Induze-nos a pensar nas possibilidades 

hermenêuticas que as mulheres de Cali possuem de sua própria religião e, seguramente, 

de suas próprias práticas. Podemos imaginar que diferentes e complexas histórias de 

vida, no passado e no presente, levam a re-significar os discursos, a relativizá-los ou a 

colocá-los entre parêntesis nos momentos em que situações concretas, pulsões sexuais, 

desejos, necessidades de companhia, etc., pesam mais do que abstrações e elevados 

ideários religiosos.  

 

Certamente, dentro da ordem familiar promovida pela cultura patriarcal que o 

protestantismo também reforça, o corpo da mulher tem uma importância central. A 

manutenção da família, núcleo base da sociedade, depende do lugar fixo das mulheres 

na economia doméstica (Corina RODRIGUEZ, 2006) e do controle específico do seu 

corpo. Práticas como o aborto, o uso de métodos contraceptivos, as relações sexuais fora 

do casamento e qualquer coisa que aponte para uma autonomia corporal, representam 

uma ameaça ao funcionamento do sistema. Isto parece muito mais claro no sistema 

religioso católico, onde o exercício da sexualidade está diretamente ligado a fins 

reprodutivos, mesmo que na prática essa rigidez seja relativizada e solucionada através 

da confissão.  

 

A mulher é antes de tudo, mãe. É isso que a natureza determinou para ela. As 

possibilidades biológicas se tornam destino absoluto. Para a tradição cristã – 

principalmente católica – a mulher é valorizada quando assume seu papel de mãe, 

quando se aproxima da representação de Maria e foge da sua contraparte Eva. Maria é 

uma mãe virgem, o que é totalmente contraditório, impossível de ser cumprido; mas é 

justamente isto que se torna o ideal, a meta simbólica. Ora, este é o ponto de vista da 

instituição, já que desde as práticas cotidianas dos/as adeptos sempre têm existido 

discrepâncias (Maria José ROSADO-NUNES, 1996).  
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No caso do protestantismo, o assunto parece mais ambíguo e velado. Geralmente se 

maneja um ‘silêncio’ a respeito do sexo, não se fala muito dele, porque no fundo o sexo 

é considerado um meio para um fim maior: “Deus e sexualidade são dois pólos que se 

repelem” (Rubem ALVES, 2005:215). Também não existe no protestantismo uma 

supremacia da abstinência sexual (virgindade) nem se restringe a mulher estritamente a 

uma função materna. No entanto, o corpo da mulher está biologicamente determinado 

para ser gerador e não pode negar-se a esta designação divina, afinal, seu corpo não lhe 

pertence (Rubem ALVES, 2005: 230). Nesse sentido, em relação ao tema do aborto, 

mesmo que não haja uma posição oficial a respeito, aparecem doutrinas, princípios e 

verdades absolutas nas declarações das mulheres protestantes de Cali.  

 

Tabela No. 4. (Pergunta 4.5)  

 

Concorda com o aborto? Metodistas Batistas Presbit. Total 
Perigo da vida da mãe 9 6 6 21 
Malformação do feto 13 12 4 29 
Estupro 4 1  5 
Nenhuma das opções 1 12 22 35 
Todas as opções 6 10 1 17 
 Não respondeu 1 1 3 5 

 

Um dos elementos majoritariamente citados como justificativa para se opor 

radicalmente ao aborto foi a supremacia de Deus sobre a vida:  

Entre presbiterianas: 

“Para mí no debería existir el aborto porque Dios es el único que decide” 

“De cualquier manera Dios es el dueño de la vida” 

“No estoy de acuerdo pues Dios todo lo hace perfecto” 

Entre as batistas também se utilizou esse argumento:  

“La vida pertenece a Dios, no tenemos derecho de quitarla” 

“Todo sucede conforme al propósito y la  voluntad de Dios” 

“Dios es el único que tiene la autoridad para quitarnos la vida” 

 

Entre as presbiterianas, 64% das que participaram da pesquisa afirmaram que não eram 

a favor do aborto sob nenhuma condição, sendo também o segmento religioso em que 
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encontramos mais depoimentos contrários ao aborto. Uma das mulheres afirmou que o 

aborto era pecado, enquanto outra disse que isso poderia levar à libertinagem. Só em 

duas ocasiões as crianças foram mencionadas como justificativa para condenar o aborto. 

Mesmo podendo ser criticado, este argumento apela a uma razão material e concreta 

para legitimar uma posição contrária. Porém, na maioria das declarações recorre-se 

primeiramente à norma, ao dito e repetido, ao discurso eclesiástico sobre Deus, que é 

colocado como ‘razão’ absoluta capaz de se impor sobre as pessoas, influindo 

diretamente nas suas decisões e práticas éticas. No dizer de Ivone Gebara, essa 

argumentação religiosa camufla o real por meio de um discurso idealista (2003:53). 

 

Também entre as entrevistadas, uma mulher presbiteriana, de 21 anos de idade e casada, 

afirmou-se rotundamente contra o aborto:  

“Mi posición frente al aborto es muy radical, no estoy de acuerdo en 
absoluto. Nuestro país lo despenaliza en tres casos, pero yo no lo 
apruebo en ninguna manera […]  Opino que abortar no es necesario ni 
es justo, pienso que la vida nueva comienza en el momento de la 
concepción y no hay razón para acabar con esa vida.” (Carolina 
Sánchez, entrevistada presbiteriana, 21 anos) 

 
Segundo seu relato, ela teve uma experiência na qual tudo indicava para uma gravidez 

ectópica, o que gerou uma crise forte, já que junto com seu esposo desejavam muito ter 

um bebê. Assim, quando ela pensou na possibilidade de ter que fazer um aborto 

(terapêutico) ela disse:  

“Yo entré en crisis y en mi oración le pedí a Dios que me permitiera no 
estar en embarazo, que prefería no tener un bebé antes que matarlo” 
(Carolina Sánchez, entrevistada presbiteriana, 21 anos)  

 

O imaginário que parece alimentar a posição radical desta mulher é a ideia de que o 

aborto é um assassinato e, portanto, um pecado gravíssimo. Esta opinião é reforçada 

com veemência pela igreja católica em vários países da América Latina. Na Colômbia, 

por exemplo, em maio de 2006, um dia depois de ter sido legalizado o aborto, “el 

cardenal López Trujillo sentencia con la excomunión a las personas que recurran a la 

interrupción del embarazo o para quienes la practiquen”.49 Segundo Maria Teresa Citeli 

e Maria Jose Rosado Nunes “a utilização da palavra crime e sua associação com 

assassinato, morte de inocentes, violência e barbárie produzem como efeito a 

                                                            
49 “o cardeal López Trujillo sentenciou com a excomunhão a todas as pessoas que recorressem à 
interrupção da gravidez e para quem a praticasse”. Breve cronología del aborto en Colombia em: Revista 
Conciencia Latinoamericana: 2007: 37.  
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caracterização das mulheres como criminosas [...]” (2010: 34). Talvez no pensamento 

da jovem presbiteriana entrevistada, ela poderia ter carregado uma culpa muito grande 

no caso de fazer um aborto, ainda que terapêutico e necessário para sua saúde. O que 

também chamou nossa atenção foi que, segundo a entrevistada, sua posição rígida sobre 

o tema está influenciada pelas explicações que seu pai, que é médico, lhe deu sobre o 

procedimento e as implicações médicas do aborto. 

 

Por outro lado, houve afirmações muito diferentes sobre o aborto. Uma das 

entrevistadas disse: 

“Estoy completamente de acuerdo… bueno, por el momento hablamos 
de la legislación ¿no?  y que lo permiten ciertas condiciones […]como 
tu encuesta lo explica, sigo estando de acuerdo en esas circunstancias, 
aun así, pienso que nosotras deberíamos tener el derecho de decidir si 
queremos o no ser mamás, fuera de esas circunstancias” (Rocío Pérez, 
entrevistada metodista, 30 anos, branca) 

 
Uma das mulheres que respondeu ao questionário, mesmo sem responder sim ou não à 

pergunta sobre o abordo, especificou: 

 
 “Cada persona decide su caso, hay que vivirlo para saber qué hacer” 
(questionada metodista, 54 años, negra) 

 
Tais depoimentos não se adéquam aos discursos eclesiásticos e ao imaginário cultural 

colombiano que parece prevalecer devido à influência católica. No primeiro caso há 

uma referência clara ao direito das mulheres de decidir sobre seus corpos, indo além do 

aborto legal para validar o aborto em outras circunstancias. Em sua declaração há um 

apelo direto ao desejo das mulheres, à sua possibilidade de escolha, o que é ao mesmo 

tempo uma quebra da determinação biológica, produto da socialização que é feita sobre 

os corpos femininos na sociedade. No segundo caso, que é uma curta frase escrita num 

dos questionários, a mulher simplesmente recorre à contingência da vida, não aprova 

nem condena, só diz o que para ela, seguramente desde sua experiência, é a realidade: 

que só é possível saber no momento em que a própria carne se depara com a questão do 

aborto. Parece que ela nos diz: é um assunto de mulher e cada mulher tem uma 

experiência diferente, só ela, conhecedora do seu caso, sentindo sua dor, seu medo, etc., 

pode decidir. Esta mulher nos fez pensar que talvez nossa pergunta estivesse procurando 

no fundo uma resposta absoluta, viciada quiçá por um paradigma de conhecimento 

específico. Mas a questão vai além de um sim ou um não: a questão lida com a vida de 
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muitas mulheres e são elas que, além de tomar a decisão de fazer ou não, assumem em 

seus corpos a prática do aborto.    

 

Como já foi colocado, no universo protestante, o discurso (verdade religiosa) possui 

prioridade sobre a vida (Rubem ALVES, 2005: 149). O discurso é absoluto e infalível. 

A vida, por outro lado, deve se adequar a este discurso, ao conhecimento convertido em 

dogma. A vida das pessoas pode ser negada, a verdade não. Eis a perfeita equação 

verdade-poder que sustenta a ortodoxia cristã. Como tentamos mostrar, esta é a 

pretensão da instituição, é sua ‘lógica’ de funcionamento, o que é falado dentro da 

igreja, e o ideal que informa os sujeitos que fazem parte deste universo. Comumente se 

espera que o/a “fiel" reproduza o sistema normativo da instituição religiosa da qual 

participa, sendo este o indicador da eficácia simbólica de tal sistema (Sandra Duarte de 

SOUZA, 2006:40). Não significa, porém, que tal primazia do discurso sobre a vida seja 

o que de fato acontece na realidade dos/as ‘crentes’.  

 

As respostas de algumas mulheres de Cali mostram como a complexidade da vida, seu 

caráter imprevisível, inesperado e, muitas vezes, acidental pode levar a relativizar 

alguns dos discursos religiosos que tendem a controlar a corporeidade. Uma das 

entrevistadas afirmou:  

“Yo digo que el divorcio no es como el ideal, pero eso es la realidad y 
hay momentos en la vida de uno donde es lo mejor que le puede pasar. 
Para mi es importante que se quemen las etapas pero si definitivamente 
no es posible la conciliación a veces es más saludable el divorcio” 
(Katherine Rodríguez, batista, divorciada, negra, 30 anos). 
 

Todavia, para entendermos o significado do divórcio é necessário pensar primeiro no 

significado do casamento50. Segundo Simone de Beauvoir o destino que a sociedade 

propõe tradicionalmente à mulher é o casamento e que através dele, “ela se libertará do 

lar paterno, abrindo um futuro para si, não através de uma conquista ativa e sim 

entregando-se, passiva e dócil, nas mãos de um novo senhor” (1967:167). A ideia geral 

que subjaz ao casamento é que o corpo feminino pertence ao esposo/marido. Embora 

alguns textos bíblicos façam referência à reciprocidade desta entrega corporal do casal 

(Lisa ISHERWOOD e Elizabeth STUART, 1998), na prática, os efeitos deste princípio 

religioso recaem diretamente sobre as mulheres que, por sua vez, devem estar dispostas 

                                                            
50 Embora não seja possível de fato determinar um sentido unívoco para o casamento, visto que na 
historia já existiram múltiplas motivações e formas de experimentá-lo.  
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diligentemente para o marido, tanto sexualmente, quanto na atenção, no cuidado e no 

serviço a ele. No casamento as mulheres não são donas dos seus próprios corpos. Isto é 

claro na seguinte declaração do teólogo católico Jacques Leclerq sobre a sexualidade 

dentro do casamento: 
Em particular para a mulher, o amor carnal é o abandono de si própria ao 
homem que ama, abandono da sua reserva, do pudor que a impele a 
salvaguardar a intimidade do seu corpo, é a autorização concedida ao marido 
para que faça do seu corpo o que ele quiser (Jacques LECLERQ, 1968:16). 

 
Levando em consideração o anterior, o divórcio pode significar autonomia para as 

mulheres, ao reivindicar a propriedade do corpo e a independência em relação ao 

marido. O divórcio pode ser considerado também como uma relativização do modelo 

familiar hegemônico e globalizado (Otto MADURO, 2005:8); significa dar prioridade 

ao bem-estar individual acima da ‘honra’ social, geralmente atrelado ao símbolo 

religioso de ‘santidade sexual’ atribuída ao casamento, cuja base é um relacionamento 

heterossexual, monogâmico e divinamente autorizado. Desta maneira, o divórcio torna-

se uma condição não desejada, geralmente considerado um fracasso, ou fruto da 

lassitude moral dos/as crentes: 

 
“La manera en que se ve el matrimonio actualmente es muy pobre, 
muchos lo ven como la mera firma de un contrato que puede disolverse 
en cualquier momento. Yo creo que el matrimonio es el compromiso 
profundo que hace cada uno de los contrayentes […] Por el mismo 
concepto que tengo sobre el matrimonio, no creo en el divorcio. Sé que 
es una opción que da la ley y que es una gran escapatoria para 
aquellos que no cumplieron o no desean cumplir con el 
COMPROMISO. El que se divorcia es porque nunca se casó 
realmente” (Carolina Sánchez, presbiteriana, 21 anos, casada. Grifos da 
entrevistada).51 

 
 

No que se refere ao divórcio, as mulheres protestantes de Cali mostraram-se divididas. 

Entre as batistas, 18 mulheres estavam a favor, 18 contra. Já as metodistas encontravam-

se, quase na sua maioria, favoráveis ao divórcio: 17 mulheres responderam que 

concordam com o divórcio, isto é, 70%.  Por outra parte, as presbiterianas tiveram a 

maior porcentagem de respostas negativas à pergunta pelo divórcio: 26 de 34, isto é, 

76% se afirmaram contrárias ao divorcio. 

 

 

                                                            
51 Entrevista respondida pela internet em março de 2011 
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Tabela No. 5. (Pergunta 4.3)  

 

Concorda com o 
divorcio?  Metodistas

 
Batistas

 
Presbit.

 
Total 

Sim  17 18 6 41 
Não  6 18 26 50 
Sim, em termos  1 2 1 4 
Não respondeu   1 1 

 

De modo geral, um número significativo – 52% do total das mulheres que participaram 

– afirmou estar contra o divórcio, embora algumas deixaram claro que esta posição 

dependia da situação. As mulheres casadas foram o grupo que mais se mostrou contrário 

ao divórcio, com 20 respostas negativas. Dentre as que responderam não, houve as 

seguintes aclarações: 

 “Pero en algunos casos hay que asumirlo” 

“Pero depende de la situación”  

“Pero si una mujer o hombre están siendo maltratados y abusados lo aceptaría” 

“Dependiendo de las circunstancias” 

 

As mulheres que responderam sim se encontram majoritariamente entre as solteiras, as 

casadas e as divorciadas. Dentre as que se mostraram favoráveis ao divórcio, os 

argumentos foram: 

“A veces se hace necesario, si la vida de la persona corre riesgo, o cuando convivir se 

hace imposible” 

“Depende de la relación, si es dañina hay que divorciarse” (grifo nosso). 

“Si se acaba el amor y el respeto” 

“Dependiendo de las causas” 

“De acuerdo a las situaciones especificas”  

 

Do anterior, é possível constatar que tanto para as mulheres que responderam 

afirmativamente, quanto para aquelas que responderam negativamente, as justificativas 

coincidem. As mulheres que forneceram estas respostas admitem que em casos 

específicos o divórcio pode e até ‘deve’ acontecer (o que podemos deduzir do uso da 
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expressão de obrigação ou necessidade ‘hay que’). Há sempre possibilidades desde a 

prática e, pelo que parece, também desde os discursos.  

 

As protestantes caleñas não se mostram muito preocupadas com um suposto discurso da 

igreja. A vida tende a furar os discursos com pretensões absolutas, assim como as 

utopias de família perfeita porque constituída por Deus. A experiência torna-se 

prioridade sobre o dito tradicionalmente e sobre o sonho (ilusão que sustenta esse 

modelo de família hegemônico) em que muitas mulheres acreditam, a saber, de serem 

felizes para sempre com o ‘príncipe azul’. 

 

Assim, pode-se afirmar que as crenças não são rígidas ao ponto de determinar o que se 

tornarão no encontro com a realidade das pessoas. Uma das entrevistadas, Gloria Ortiz, 

pastora batista de raça negra afirmou ao responder sobre a influência que a igreja exerce 

sobre as mulheres: 

“creo que es nuestra labor influenciar y ayudar… Pero uno no puede a 
veces cambiarle la mentalidad a las personas, eso es algo que viene 
primero de la estructura mental que tiene la persona, de toda su 
cultura, su entorno, su familia, su educación, y además de eso, lo que 
dejen las personas actuar al Espíritu Santo.” 

 
Esta pastora reconhece o conjunto de elementos que se configuram na recepção por 

parte dos sujeitos: cultura, família, educação, entorno social. Não são exclusivamente os 

discursos da igreja que configuram e determinam os discursos e práticas das 

protestantes caleñas, mesmo que em questões éticas, a igreja se adjudica quase que 

absolutamente essa função.  

 

Surge assim a pergunta: Quais as mediações que fazem diferença na forma como as 

caleñas recebem os discursos religiosos? Tentando obter informação neste sentido, na 

pergunta 4.7 questionávamos sobre os elementos nos quais as mulheres protestantes 

baseiam suas respostas sobre corporeidade (ver tabela 6). Dentre as respostas 

obtivemos, majoritariamente, duas opções que faziam alusão a elementos religiosos 

concretos: 45 mulheres responderam que suas bases, o que alimenta suas ideias e 

posições sobre o corpo, são os ensinamentos da igreja (opção b), sejam sermões, 

aconselhamento pastoral, manuais de doutrinas, etc. Por outro lado, 43 mulheres 

responderam que suas posições estão fundamentadas na própria compreensão da Bíblia 

(opção d), o qual é ambíguo: por um lado, elas legitimam seu pensamento num texto 
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autoritário; por outro lado, elas parecem reivindicar sua liberdade de interpretação 

bíblica. De qualquer maneira, sabemos que a igreja geralmente fornece as diretrizes para 

a hermenêutica correta e que a liberdade de acesso a Bíblia é mediada pelas 

interpretações dos/as pastores e, de modo geral, pela instituição. E um número menor – 

porém, significativo – situou-se entre as respostas que aludiam à educação familiar 

como elemento chave na construção do pensamento sobre o corpo e a sexualidade: 29 

mulheres optaram por esta resposta (opção a).   

 

Tabela No. 6 (Pregunta 4.7)  

 

 Suas respostas as perguntas 4,2 a 4,6 estão 
baseadas em: Metodistas

 
Batistas 

 
Presbit. 

 
Total 

A educação que seus pais deram para você 5 14 10 29 
Os ensinamentos que a igreja lhe proporcionou 8 20 17 45 
Em coisas que você viu ou aprendeu em 
jornais, revistas, livros, televisão, etc. 7 3  

 
10 

Na sua compreensão da Bíblia  12 18 13 43 
Outros 5 3 3 11 
 Não responderam 2  2 4 

 
 

No presente capítulo mostramos a construção do discurso teológico sobre o corpo, as 

características patriarcais e sexistas da sua enunciação, assim como o poder que o 

sustenta. Elencamos as contradições inerentes ao discurso religioso, as formas concretas 

em que através da história se apropriou dos corpos das mulheres designando-lhes 

lugares inferiores, e como tudo isso foi justificado a partir da sacralização das 

representações de gênero baseadas numa hermenêutica que arbitrariamente privilegia o 

poder masculino. Com essa base de fundo, mostramos também as formas concretas em 

que as mulheres de Cali assumem esses discursos e como vivem sua própria 

corporeidade diante do que se impõe como verdade absoluta. No próximo capítulo 

veremos como as mulheres protestantes enfrentam na atualidade, além do discurso 

religioso, outros discursos sobre corporeidade. Principalmente chamaremos a atenção 

para os modelos midiáticos e culturais de corpo com os quais as caleñas têm de lidar no 

seu dia-a-dia.   
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CAPITULO II 

CORPOS FEMININOS: A TENSÃO A PARTIR DO APELO CULTURAL E 

MIDIÁTICO  

 

O corpo é a expressão primeira da nossa existência. Ele comunica e traduz a experiência 

individual e coletiva; permite o contato, o conhecimento, a fé. Como expressão de força 

e fragilidade, o corpo é a única maneira em que podemos ser e estar no mundo. Como 

afirma Alberto Steil, “o corpo é tanto um princípio de individuação quanto de 

subjetivação” (2005:15). Porém, a forma como o corpo foi representado e usado nas 

sociedades ocidentais nega esta importância essencial para privilegiar uma visão 

instrumental e utilitária. Na atual configuração da sociedade, o corpo tende ao 

espetáculo, à exacerbação de sua imagem e à sua domesticação para alcançar 

parâmetros culturais de “beleza” e “perfeição”. Em qualquer caso, são as mulheres as 

principais e mais diretamente atingidas. A elas são apresentados modelos unívocos e 

hegemônicos de corpo. 

 

O corpo torna-se assim o lugar onde convergem diferentes imaginários e representações 

construídas culturalmente. Tais ideias circulam livremente sem que existam freios 

capazes de contê-las. Funcionam através da repetição, do fluxo constante de imagens 

padronizadas e fúteis às quais estamos cotidianamente expostas na televisão, na rádio, 

nas revistas, nas publicidades da rua, na internet, etc. Judith Butler (2000) afirma que é 

através da reiteração e repetição de normas discursivas que se produz um tipo 

determinado de corpo. Isto também é aplicável à lógica do sistema religioso na sua 

materialização discursiva da corporeidade feminina, como foi trabalhado no primeiro 

capitulo.  

 

Deste modo, o que nos interessa, de fato, neste segundo capítulo é analisar os diferentes 

discursos modernos que produzem um corpo ‘ideal’ para as mulheres; sua lógica, os 

usos e a construção do desejo feminino, assim como a entrada destes discursos no 

âmbito religioso. Considerando que existe um tipo de corporeidade idealizada e 

sacralizada pelo nomos social do protestantismo histórico, perguntamos: como as ideias 

e os apelos seculares contemporâneos que apontam para um tipo de corpo (maneira de 

vesti-lo e de usá-lo) atingem também às caleñas que se afirmam cristãs, conseguindo 
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geralmente vencer as barreiras erigidas pela instituição religiosa? Como o fato de ser 

crente, de estar dentro de um sistema de valores religiosos, afeta a maneira de lidar com 

esses discursos? Perguntamos também como o apelo midiático pode ressignificar o 

entendimento e práticas das mulheres protestantes de Cali sobre sua própria 

corporeidade e sobre sua experiência religiosa.  

 

Começaremos analisando como o processo de secularização modificou 

substancialmente as formas de organização religiosa, enfraquecendo o vínculo entre 

instituição e sujeitos ao deslocar a religião do seu antigo lugar social. Neste sentido, 

tentaremos compreender as novas formas de interação entre ‘secular’ e ‘sagrado’, 

público e privado, esferas outrora fortemente separadas; faremos uma ponte com as 

possibilidades que esse cenário concede aos novos discursos de serem ouvidos, aceitos, 

ou usados de diversas maneiras pelos sujeitos, ainda dentro de uma igreja ou 

denominação.  É claro que as novas e complexas maneiras de interação social, assim 

como o constante fluxo de discursos e imagens afetam de forma diferenciada às 

pessoas; porém, será que a religião consegue ser, na atualidade, um elemento 

determinante nas formas de apropriação ou rejeição de ideais modernos de corpo? Em 

outras palavras, perguntamos se tais ideais, padrões e modelos afetam às mulheres que 

possuem um vínculo com a religião de uma forma diferente daquelas que se declaram 

sem vínculo religioso.52 Poderia ser que a religião, produto das mudanças sociais 

referidas, acaba se diluindo em meio às tendências ‘seculares’ fazendo com que os 

sujeitos religiosos assumam de forma acrítica práticas e discursos dessa modernidade 

secular? 

 

2.1 SECULARIZAÇÃO E MUDANÇAS NO CAMPO RELIGIOSO 

 

A racionalização de todas as esferas da estrutura social e cultural que deu vida ao 

projeto moderno, projeto que, aliás, estaria especialmente influenciado pelo 

                                                            
52 Uma comparação entre a recepção dos discursos modernos de corporeidade por mulheres protestantes e 
por mulheres sem vínculo institucional ou religioso em Cali teria sido muito interessante para a análise, 
contudo, isso não foi contemplado nos objetivos da pesquisa, mesmo que em algum momento do trabalho 
de campo, a ideia surgiu, levando-nos inclusive a realizar uma entrevista a uma mulher que se declarava 
ateia. Embora reconhecendo as limitações de tempo e o fato de tal comparação fugir ao problema 
inicialmente colocado, foi uma tentativa, mesmo que pequena e tímida por parte da pesquisadora de 
explorar até que ponto haveria diferença entre as mulheres crentes e as não crentes a respeito dos seus 
conceitos e práticas corporais num mesmo contexto cultural.  
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Protestantismo (Ernest TROELTSCH, 1958), mudou substancialmente as formas de 

pensamento, de associação e de crença. A todo esse processo que afetou principalmente 

o sistema religioso na sua função estruturante da cultura e da sociedade se chamou de 

secularização. O que se entende por secularização, seu alcance e consequências 

históricas é tema de ampla discussão na academia, tanto na sociologia como nas 

ciências da religião. A secularização é considerada uma chave metodológica importante 

para compreender a sociedade e o fenômeno religioso contemporâneo.53  

 
Segundo Giacomo Marramao (1997), o termo foi usado primeiramente no âmbito 

jurídico-político para designar a expropriação dos domínios da igreja, “a expressão 

remete a um processo de gradual expulsão da autoridade eclesiástica do âmbito de 

domino temporal, com respeito ao qual o Estado moderno [...] indicava uma pretensão 

de monopólio” (1997: 18). Por sua ampla extensão semântica, o conceito passou do 

campo jurídico ao campo filosófico e teológico e, finalmente, ao campo da ética e da 

sociologia. A secularização faz referência direta ao lugar da religião na estrutura social, 

concretamente à perda de influência das instituições religiosas sobre a sociedade: 

 
Na época moderna, portanto, o termo “secularização” designa os 
processos de laicização, isto é, de autonomia em relação à esfera 
religiosa, que surgiram no Ocidente a partir da dissolução do 
feudalismo. Por isso, secularização tornou-se sinônimo de subtração de 
províncias, do saber, do poder e do agir social, do controle ou da 
influência de instituições eclesiásticas ou de universos simbólico-
religiosos (Stefano MARTELLI, 1997: 275). 

 

Max Weber falaria em desencantamento do mundo para afirmar a eminente 

racionalização de ocidente e sua secularização. O mundo na idade antiga e média estaria 

“encantado”, dominado pela magia, mas a ciência e a religião – o protestantismo 

ascético – teriam contribuído para desencantá-lo. Significava, pois, uma renúncia à 

antiga forma de explicar e conceber o mundo baseado na magia, nos espíritos e, em 

geral, no sobrenatural. Para Weber, o desencantamento do mundo foi a condição que 

possibilitou a ciência moderna, a técnica e o capitalismo, assim como uma nova forma 

de experimentar o sagrado:  

 

                                                            
53 Segundo Paulo Barrera Rivera “o conceito de secularização, embora muito utilizado, foi mal 
compreendido nos estudos das religiões na America Latina” (2010: 83) No capitulo 3 desse livro, o autor 
aborda amplamente o conceito secularização, explicita suas limitações e o compara a conceitos como  
‘desencantamento’ e ‘saída da religião’.  
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O destino de nosso tempo, com suas características de racionalização e 
intelectualização, e, antes de tudo, desencantamento do mundo, está 
no fato de que precisamente os valores últimos e os mais sublimes 
hajam recuado da esfera pública para o reino transcendente da vida 
mística, ou então para a fraternidade das relações diretas dos indivíduos 
uns com outros. (Max Weber, apud Flavio PIERUCCI, 2005: 54)  

 

A secularização entendeu-se, assim, como a perda do poder da religião na esfera 

pública. A religião na modernidade não desaparece do horizonte humano, mas é 

deslocada de seu lugar central como produtora de sentido e reguladora da conduta. Ela 

perde o poder estruturador das relações sociais e culturais ao passar para a margem, 

‘reduzida’ a sua esfera privada.  

 

É ampla a discussão que tem surgido ao redor da secularização54, entretanto, desde 

todos os pontos de vista ela parece indicar o ‘declínio’ da religião ou, pelo menos, 

grandes mudanças na forma tradicional de se relacionar com o transcendente e com a 

instituição mediadora dessa transcendência. Este deslocamento da religião vai se 

evidenciar de maneira drástica na relação entre os sujeitos e as instituições religiosas. 

Sandra Duarte de Souza (2006) apresenta algumas conseqüências do processo de 

secularização no campo religioso protestante, as quais confirmam não só o 

deslocamento da religião, senão a eficácia de outros mecanismos produtores de sentido 

na vida dos sujeitos. Isto é possível perceber, inclusive, em nosso campo. No 

depoimento da mulher presbiteriana55 que se afirma contraria ao aborto, mencionando 

como elemento determinante para sua decisão o discurso médico aprendido com seu 

pai, sem apelar exclusivamente para alguma regra o principio religioso, mesmo que 

saibamos que pode estar implícito.  

 

 

 

                                                            
54 Nas últimas décadas, o florescimento de algumas práticas religiosas voltadas para o misticismo, o 
esoterismo, assim como o surgimento de novos movimentos religiosos de cunho emocional têm gerado 
algumas afirmações contrárias à secularização. Para autores como F. Crespi (Stefano MARTELLI:1995), 
a sociedade atual se constrói sobre a base da “dessecularização”, afirmando que a crise da modernidade 
significaria também uma crise do paradigma da secularização. Por outro lado, Antonio Flavio Pierucci 
(1997) afirma que o problema de afirmar a secularização como um paradigma abalado pelo 
“recrudescimento do sagrado" está no fato de não ter compreendido a secularização na sua profundidade e 
complexidade. Nossa posição, tomando como referência Pierucci, é que o atual crescimento de novos 
movimentos religiosos fora da tradição da religião hegemônica é possível por conta da própria perda do 
caráter estrutural da religião.  
55 Ver depoimento de Carolina Sánchez sobre o aborto (pag. 56). 
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2.1.1 A crise da instituição religiosa e a ‘liberdade’ dos sujeitos 

Como parte do processo de secularização coloca-se em evidência a crise da transmissão 

religiosa, tema amplamente abordado por Danièle Hervieu Léger (2008). A autora 

afirma que a crise da transmissão é um processo que atinge não só às instituições 

religiosas nos seus discursos, mas também às escolas, às universidades e muitos outros 

grupos sociais regidos geralmente pela tradição. A crise corresponde segundo ela, “a 

um remanejamento global das referências coletivas, a rupturas da memória, a uma 

reorganização dos valores que questionam os próprios fundamentos dos laços sociais” 

(2008: 58). Em sua opinião, assistimos a verdadeiras rupturas culturais entre uma 

geração e outra dentro de um mesmo sistema social ou religioso. Rupturas que atingem 

o âmago das identidades sociais, conseguindo tirar aos seres humanos da sua ancoragem 

social e cultural.  

Para Jean Paul Willaime (2002), a acentuação da privatização do sentimento religioso 

representa certa ‘desconfissionalização’ na medida em que a ligação à religião não é 

mais mediada por uma organização confessional. Frente a uma realidade em que a 

crença torna-se uma escolha pessoal, não faz sentido a preocupação com o ato de 

transmitir. A religião como escolha pressupõe, então, a superação das identidades e das 

práticas herdadas ou impostas. Assim, Hervieu-Léger afirma que a nova capacidade do 

indivíduo de construir seu próprio universo de significados a partir da sua experiência e 

da sua individualidade tende a impor-se, vencendo os esforços reguladores das 

instituições (2008:63). A autora atribui tal processo à perda da memória coletiva na 

modernidade, quer dizer, a ausência de ancoragem no passado ou na comunidade.  

Sandra Duarte de Souza também faz referência à “infidelidade doutrinaria dos sujeitos” 

(2006:30), assim como à sua crescente “capacidade hermenêutica” diante da 

relativização do poder regulador da religião na sociedade contemporânea. Ela constata 

que existem mudanças significativas na formas como os indivíduos, principalmente as 

mulheres, assumem as normas religiosas na sua cotidianidade. O que se explica também 

pelo fato de serem elas (as mulheres) as mais diretamente afetadas nesse sistema 

autoritário e repressivo do cristianismo.  

Os sujeitos religiosos não agem necessariamente conforme os parâmetros da sua 

religião, demonstrando certa emancipação a respeito das instituições. Isto pode ser 
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considerado uma conseqüência direta da secularização, mas também acreditamos que 

esteja associado ao fato de que, quanto mais rígidas são as leis/normas que delimitam 

um grupo (fronteiras discursivas), maior o espaço e as possibilidades para a contestação 

e a desobediência. O caráter estático e severo das normas religiosas se contrapõe à 

experiência plural e ambígua dos sujeitos que, geralmente, não se encaixam nessa 

rigidez. Desta maneira, não é possível pensar em uma adequação à risca das crenças, 

normas e princípios religiosos nas práticas das pessoas que se afirmam como tais. 

Durante muito tempo, mulheres (e também homens) transgrediram as normas da igreja 

quando consideraram isso necessário (Maria José ROSADO-NUNES, 1996:64; Mary 

Del PRIORE, 1989).  

 

Na pergunta 3.5 do questionário, a qual interrogava pela autoridade da igreja na vida das 

mulheres, sendo que entendíamos autoridade como a força prática das palavras 

normativas e dos enunciados revestidos de poder sagrado institucional, a maioria das 

protestantes que participaram (85% de um total de 96 mulheres) afirmou que esta 

autoridade era relativa. O que isso realmente significa para elas na prática não é 

possível sabê-lo, porém, o fato de um grande número de mulheres ter optado por essa 

resposta – sem depararmos com reclamos sobre a pergunta ou as respostas oferecidas, 

nem com anotações individuais dando respostas distintas às do questionário – leva-nos a 

afirmar que as normas ensinadas dentro da igreja não possuem a força que talvez teriam 

no passado. A palavra “relativa” remete-nos a algo condicionado que depende da 

decisão pessoal e/ou da própria vontade: em outros termos, não é unívoco, não se aplica 

sempre, enfim, não é absoluto nem total. É um posicionamento interessante, que 

confirma a perda de poder institucional e a maior liberdade destas mulheres – no 

mínimo, a respeito daquilo que elas expressam – perante a autoridade eclesiástica.   

 

Quando questionada sobre sua relação com a instituição, uma presbiteriana, liderança da 

igreja declarou:  

“Mi obediencia y fidelidad están con Dios. Estoy en una Iglesia porque 
así lo estima la sociedad de hoy, pero pienso que la verdadera iglesia 
está fuera de los muros de las congregaciones eclesiales actuales” […] 
“Realmente no dejo que las leyes de una iglesia me afecten, tiendo a ser 
muy independiente en mi pensamiento…”  (Carolina Sánchez, 21 anos, 
casada).   
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Temos aqui um discurso que parece encaminhar a liberdade de pensamento e a 

autonomia em relação às normas eclesiais, bem como o reconhecimento de uma 

religiosidade cujo vínculo institucional é dispensável. Contudo, quando analisamos a 

posição da entrevistada sobre temas como o aborto, o divórcio ou a função da mulher na 

sociedade, encontramos que há sintonia com o discurso protestante tradicional. Esta 

ambigüidade discursiva nos mostra que, se por um lado as pessoas têm mais 

possibilidades de escolher o conteúdo e a forma da sua crença, o peso da socialização 

religiosa ainda é significativo, sendo imperceptível aos próprios sujeitos que por vezes, 

terminam fazendo uso de discursos contraditórios ou insustentáveis. 

 

Aderir à religião tornou-se uma das tantas atividades que as pessoas fazem para se 

sentirem bem consigo mesmas. Em um contexto sociocultural em que não existem mais 

identidades estáveis ou fixas (Stuart HALL, 2001), a ‘identidade’ religiosa deixa de ser 

um lugar de refúgio, não estando mais determinada pela pertença a um grupo específico. 

Além do mais, as motivações da participação eclesial atualmente são muitas e nem 

sempre correspondem a uma identificação real com os valores doutrinais ou éticos do 

grupo. O vinculo instituição - sujeito é enfraquecido e/ou ressignificado. Mesmo quando 

implica em mudanças e deslocamentos para as pessoas que continuam a se afirmar 

como religiosos/as, a crise gerada pela secularização atingiu principalmente a instituição 

religiosa. Com a crise da transmissão, o tema que se coloca em questão é a própria 

plausibilidade da instituição como veiculadora de um sistema religioso, quer dizer, a sua 

eficácia na distribuição de bens simbólicos de salvação. Como adverte Danielle 

Hervieu-Léger: “o abalo que resulta das mutações culturais é maior no caso das 

instituições religiosas, considerando que a transmissão envolve aquilo que está no cerne 

da sua própria existência, quer dizer, a continuidade da memória fundadora” (2008: 61).   

 

Assim, com seu poder relativizado, as instituições religiosas enfrentam hoje a tensão e o 

conflito entre os discursos que pretendem guiar a vida dos ‘fiéis’, por um lado, e a 

prática ‘autônoma’ e, muitas vezes contrária, das pessoas em relação a tais discursos, 

por outro. “Se por um lado o advento da secularização libertou os sujeitos das garras 

totalitárias do nomos religioso, por outro, trouxe problemas para a instituição no que diz 

respeito a sua legitimidade” (Fernanda LEMOS, 2009: 40). 
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Como aconteceu também em outros países da América Latina, a hegemonia católica na 

Colômbia dificultou o processo de secularização e de laicização56. Devido à supremacia 

católica, a entrada de novas formas de religiosidade no país foi bastante tardia (Javier 

RODRIGUEZ 1998; William BELTRÁN, 2004). Através das vantagens políticas e 

econômicas que a relação privilegiada com o Estado lhe outorgava, a igreja católica 

garantiu seu monopólio ideológico e a sua exclusividade frente à sociedade colombiana. 

Foi apenas com a constituição de 1991 que se legislou em favor da liberdade de cultos e 

se abriu a possibilidade legal da pluralidade religiosa, embora desde meados do século 

XX já existissem muitas pessoas nas fileiras das igrejas evangélicas e pentecostais 

(William BELTRÁN: 2004: 75). Também Ana Maria Bidegain (2005) afirma que desde 

a perspectiva dos crentes a pluralidade existe no país desde há muito tempo57, mesmo 

que a ruptura institucional ocorra só em 1991. Com a liberdade de culto reconhecida, a 

igreja católica perdeu teoricamente seus privilégios. Entretanto, continua se esforçando 

por interferir nas decisões do Estado e por afirmar-se como única depositária autorizada 

dos costumes e da ética da população colombiana.58  

 

Embora sendo um processo lento, a secularização na Colômbia permitiu o fluxo de 

outras formas de religiosidade, deslocando aos poucos o catolicismo do seu lugar 

central e possibilitando a entrada de novas tendências, teologias e práticas religiosas. 

Um cenário bastante plural59 e fluído, com símbolos e imagens religiosas não 

pertencentes mais a um único grupo, afinal estas transitam de um lado a outro pela 

                                                            
56 A história colombiana está marcada por constantes lutas entre a hegemonia do partido conservador, a 
qual privilegiava a relação do Estado com a Igreja Católica e as tentativas de implantação do projeto 
liberal que visava o contrário, diminuir o controle que a Igreja exercia sobre a sociedade, o qual 
significava também liberdade religiosa e grandes possibilidades de missão para o protestantismo.  Mesmo 
com varias tentativas para tirar o partido conservador do poder no século XIX, o projeto liberal na 
Colômbia é, na verdade, tardio (BELTRAN: 2004). 
57“Si bien España introdujo oficialmente el catolicismo, que se implanta  sobre las bases religiosas 
prehispánicas, otras tradiciones religiosas también  llegaron hace casi cinco siglos, especialmente la 
africana y judío sefardita, e  incluso la islámica. La diversidad religiosa de otras comunidades cristianas,  
diferentes al Catolicismo, de origen europeo y norteamericano se acrecentó  desde el siglo XIX, la 
inmigración de origen árabe, presente desde comienzos  del siglo XX, ha sido portadora de la tradición 
islámica, y la de los maronitas". (Ana Maria BIDEGAIN, 2005: 15)   
58Isto pode notar-se principalmente na posição oficial do catolicismo em relação ao aborto (Revista 
Consciencia Latinoamericana) Rede de las Católicas por el derecho a decidir Colombia (2005)  
59Esta pluralidade pode ser apontada mesmo que o cenário religioso nacional aparente ser homogêneo. 
Sabemos que existem outras religiões na Colômbia, que não o cristianismo, por exemplo, as mencionadas 
por Ana Maria Bidegain (Nota de roda pé No. 57), porém, não temos dados que nos permitam saber a 
quantidade de grupos religiosos nem o numero de pessoas que aderem a eles. No senso que o DANE 
(Departamento administrativo nacional de estadística) realiza cada cinco anos não está incluída a pergunta 
pela pertença religiosa, o que dificulta a apreciação do campo religioso de maneira geral.  
www.dane.gov.co   
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mobilidade dos sujeitos. São eles/elas que ‘carregam’ as crenças, seus santos, suas 

próprias e ressignificadas formas de crer.  Fabian Sanabria (2005) chama a atenção 

sobre as maneiras como as referências religiosas, espaciais e simbólicas são 

continuamente combinadas e trocadas na atualidade.  

 

Estas mudanças, grosso modo referidas, desenham uma realidade bastante complexa e 

fragmentada da vivencia religiosa contemporânea. Uma das principais consequências 

práticas da secularização para as denominações e igrejas é o fato de elas entrarem a 

concorrer num sistema de mercado religioso, lutando pela acumulação e distribuição de 

bens simbólicos de salvação (Jean Pierre BASTIAN, 2007: 59). Como afirma William 

Beltrán “la fragmentación del campo religioso, producto de la presencia y desarrollo de 

diversas formas de religiosidad en el país, ha significado el paso de una “economía 

religiosa de monopolio a una economía religiosa de competencia.”(2004: 85). No caso 

do protestantismo histórico na Colômbia, ele tem que conviver com as múltiplas formas 

religiosas que derivam da mesma matriz protestante, isto é, com os  pentecostalismos e 

neo-pentecostalismos que nas últimas décadas tiveram um crescimento acelerado em 

toda América Latina. 

 

 Evidencia desta realidade móvel no campo religioso colombiano é que mais da metade 

das mulheres que participaram da pesquisa (60%) afirmaram haver frequentado outra 

denominação ou grupo cristão (Tabela 7). Nos três segmentos religiosos, a Igreja 

Católica aparece como principal ‘doadora’60, seguida por igrejas neo-pentecostais e, 

finalmente, por igrejas pentecostais e do protestantismo histórico (Tabela 8). 

 

As metodistas revelaram-se as que mais transitaram por outras igrejas antes da sua 

pertença atual (19 de 24, isto é, 79%). Este fenômeno obedece à particularidade da 

implantação do metodismo no país61 e ao fato de não existir em Cali nem na Colômbia 

uma tradição metodista como tal. É uma denominação muito nova, com pouca história e 

um desenvolvimento tardio em relação ao campo religioso colombiano geral. Desta 

                                                            
60 “Doadora universal” é o termo acunhado por Paula Monteiro e Ronaldo Almeida ao se referir ao papel 
da Igreja Catolica no trânsito religioso Brasileiro (2001) 
61 A instabilidade política e religiosa da Colômbia fez com que as agencias missionárias metodistas dos 
Estados Unidos desistiram de investir no estabelecimento metodista no país ao começo do século XX 
(Javier RODRIGUEZ, 1997:79) Assim, a denominação metodista teve uma entrada tardia na Colômbia. 
O inicio do metodismo no país está datado no ano 1996 segundo o site oficial da igreja metodista 
Colombiana. (http://www.metodista.org.co/) 
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maneira, o metodismo encontra seus adeptos e suas adeptas dentro de uma população 

que, de alguma ou outra maneira, já foi socializada com imaginários religiosos, 

principalmente do catolicismo. Também houve um número alto de presbiterianas que já 

participaram de outros grupos ou denominações (21 de 38, ou seja, 55%). Somente entre 

as batistas encontramos uma quantidade significativa (18 de 38) de mulheres que nunca 

frequentaram outra igreja, isto é, que não possuem uma mistura denominacional ou 

religiosa, o que não descarta possíveis combinações simbólicas que surgem através da 

família, dos/as amigos/as, e do acesso à mídia religiosa. Quando a resposta à pergunta 

2.5 foi afirmativa, foram solicitados os nomes das igrejas, grupos ou denominações que 

elas tinham freqüentado ou aos quais tinham pertencido.  

 

Tabela No. 7 (Pergunta 2.5 do questionário) 

      

Já frequentou outras 
igrejas o grupos 
religiosos? 

Metodistas Batistas Presbit. Total 

Não  5 18 10 33 
Sim  19 18 21 58 
Não respondeu 2 3 5 

Total 24 38 34 96 
 

Tabela No. 8 ( Pergunta 2.5 b: vínculos religiosos anteriores)  

                                                            
62 Seguimos a tipologia proposta por William Castaño para realização do mapa religioso de Cali, 2010. 
Mesmo que algumas igrejas compartilhem características e seja difícil fazer uma divisão com exatidão, as 
três denominações que incluímos dentro do rango ‘pentecostais’ são as mais reconhecidas na cidade e elas 
mesmas se afirmam como pentecostais. Outras, mesmo possuindo elementos próprios do pentecostalismo 
rejeitam tal designação (ver ‘bitácora de investigación’ No. 3) Disponível em: 
 http://www.facebook.com/william.castanobaron?sk=notes Não encontramos em português uma palavra 
que traduza exatamente o termo ‘bitácora’, o mais próximo talvez seja relatório de pesquisa.  

Quais? Metodistas Batistas Presbit. Total 

Igreja Católica 10 9 10 29 

Batista 2  1 3 

Presbiteriana 1  1 

Igreja Messiânica 1  1 

Adventista 1   1 

Testemunhas de Jeová 1 1  2 

Igreja do Nazareno 1  1 

Igrejas Pentecostais62   4 

Assembléias de Deus 1   1 
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De modo geral, acreditamos que a experiência de trânsito da maioria dessas mulheres, 

em sua biografia religiosa, é sintomático de algumas das respostas ambíguas, 

contraditórias e, por vezes, confusas que obtivemos nos questionários. Por exemplo, na 

pergunta 3.1 e 3.2 sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja respectivamente, 

algumas mulheres optaram por duas respostas que podiam ser contraditórias64.  Isso 

parece ser resultado de ter que lidar com os múltiplos discursos que informam seus 

universos simbólicos, os quais têm sido acumulados, interiorizados e seguramente re-
                                                            
63 A‘Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia’ (CEPC) é um grupo religioso em principio 
vinculado ao movimento Norte-americano ‘Campus Crusade For Christ International’ (CCCI) iniciado 
em 1951, cujo objetivo principal é a evangelização, o discipulado e o fortalecimento de grupos espirituais 
em todo o mundo. (http://www.ccci.org/). O fundador e líder do grupo na Colômbia foi Nestor Chamorro, 
um equatoriano que iniciou o movimento entre estudantes universitários de Cali na década de 60. 
Posteriormente envolvido em escândalos econômicos e morais o líder se separa oficialmente do CCCI e 
funda o que atualmente se denomina Centro internacional de Teoterapia integral (CENTI) 
(http://familiacenti.com/portal/Default.aspx) Embora continue conservando o nome de cruzada estudiantil 
e profesional de Colombia. Um elemento interessante é que os/as adeptos encontram-se entre as classes 
média e média alta, já que como seu nome o indica seu trabalho evangelístico e de discipulado se 
concentra entre estudantes e empresários. Conferir isto na seção ‘grupos de interesse’ na página oficial: 
http://familiacenti.com/portal/Default.aspx.  
64 Ver cap. 1, pag. 50. 

Centro Missionário 
Bethesda  1 1 2 

União Missionária  1  1 
Igrejas Carismáticas e 

Neo-pentecostais    23 

Amor e fé 1  1 2 

Asas de salvação 1   1 

Carismática  3  1 4 

Missão Paz às nações 1 1 2 

Cruzada Cristã 1  1 

Sendas de liberdade 1   1 

Efesios  1 1 

Maranatha  1 1 

Comunidade Cristã de paz  1 1 

Montes de salvação   1 1 

Igreja de Jesus Cristo 1  1 

Cristo fonte de vida 1   1 

Casa sobre a rocha   1   1 

Aliança cristã  2 2 

Comunidade de fé  1 1 

A comissão de Jesus Cristo  1 1 

Outras   7 

Cruzada estudantil63 5  1 6 
Redes ecumênicas 1   1 
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elaborados ao longo da vida. Parece difícil encontrar hoje um discurso que possa 

afirmar-se como pertencendo exclusivamente a um grupo religioso, por conta da 

mobilidade, da fluidez e da recomposição do sagrado por parte dos indivíduos. Como 

afirma Jean Pierre Bastian, na sociedade secularizada, as organizações religiosas não 

dispõem mais de nenhum monopólio, enquanto que o sujeito religioso, caracterizado 

pela sua emancipação e autonomização, constrói seu próprio universo de sentido ‘à la 

carte’ (2007: 51).   

 

Assim, num contexto de identidades ‘líquidas’65 de trânsito eclesial ou denominacional, 

de autonomia dos sujeitos e de perda do poder institucional, proliferam os discursos e as 

novas ideias misturam-se às velhas. As fronteiras que antigamente foram muito bem 

demarcadas, hoje se tornam mais imprecisas, são afrouxadas. Não há mais barreiras 

absolutas com o poder de se impor sobre as possibilidades de escolha dos indivíduos no 

atual mundo secular, globalizado e capitalista. Tudo parece misturar-se, tudo se re-cria, 

tudo pode ser transgredido. Porém, continuam a existir discursos religiosos rígidos. 

Algumas pesquisas têm demonstrado que diante da cada vez maior liberdade das 

pessoas o fundamentalismo tende a crescer.66 O apelo às bases, à tradição, em última 

instância, aos “fundamentos” da religião, é uma maneira de tentar recuperar o poder 

perdido.  

 

 

2. 2.  CORPO E MODERNIDADE: DA REIVINDICAÇÃO À 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

 

A ambivalência da tradição cristã entre o corpo corrupto e depreciável dos seres 

humanos comuns e o corpo sacralizado e intocável dos sacerdotes (Jose COMBLIN, 

2005) reflete, em alguma medida, a maneira ambígua em que, através da historia, se 

lidou com a corporeidade. Até a Idade Média, o corpo foi uma área desconhecida e 

insondável, considerada muitas vezes como lugar sagrado67. “É apenas com o advento 

da modernidade e com a dessacralização do corpo que este pode ser aberto pelos 

primeiros anatomistas” (Alberto STEIL, 2005:51). Na modernidade acontece uma 
                                                            
65 Expressão de Zygmund Baumann em vários de seus livros. Cf. Modernidade líquida. (2001) 
66 Sobre o recrudescimento dos fundamentalismos confira o artigo de Eliane Moura da Silva (2006) e a 
bibliografia usada pela autora. 
67 Ver por exemplo o livro: O corpo território do sagrado (Evaristo Eduardo de MIRANDA: 2000) 
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mudança radical na valoração dos corpos.  Segundo Adolf Gesché e Paul Scolas (2009), 

a modernidade marca o fim da dimensão metafísica (transcendente) da existência 

humana, cuja característica fundamental era o dualismo corpo-alma/corpo-espírito. A 

modernidade assume o corpo como única realidade, como o ponto de partida para se 

compreender e se assumir como ser humano.  Pensamento que se pode encontrar, por 

exemplo, em Arthur Schopenhauer (1788-1860): 

 

Pretender definir e compreender o homem a partir de outro espaço, fora 
da corporeidade, como faz o pensamento metafísico [ou entender como 
afirmação do valor, da realidade fora do espaço-corpo] equivale 
necessariamente a se evadir da única realidade que é o querer viver do 
corpo para situá-la em outro lugar [impedindo que a vida possa tomar 
corpo] (Schopenhauer, apud GESCHÉ e SCOLAS, 2009: 21). 
 

 
O pensamento de Frederich Nietzsche, inspirado também em Schopenhauer gera uma 

ruptura importante em relação ao dualismo platônico ao chamar a atenção sobre a 

supremacia do corpo: “o homem desperto, aquele que sabe, diz: corpo sou, todo e 

completamente e nada mais; e alma é um simples vocábulo para designar alguma coisa 

no corpo” (Nietzsche apud GESCHÉ e SCOLAS, 2009:20). Assim, a discussão sobre o 

corpo na modernidade foi originalmente filosófica. É posteriormente, com o surgimento 

das modernas ciências humanas e sociais, que o tema se tornou cada vez mais uma 

questão interdisciplinar.  

 

O corpo, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, tornou-se elemento 

importante e fundamental para se entender a cultura, a sociedade e o indivíduo como um 

todo. Mas a dessacralização do corpo, produto da modernidade, levou também a sua 

maior instrumentalização e fragmentação: o corpo passou a ser um objeto. Objeto das 

ciências para ser explorado, estudado e aperfeiçoado e objeto das leis do mercado que o 

tornaram produto de venda e foco de consumo. Nesta perspectiva, o corpo da 

modernidade é igualmente susceptível de controle: controle médico, estético e 

científico. 

 

Segundo Michel Foucault, desde o século XVIII saber e poder são articulados através de 

discursos científicos, médicos, psicológicos e religiosos sobre os corpos das crianças, 

das mulheres e dos homens (1988). Neste processo, a sexualidade foi o elemento mais 

dotado de instrumentalidade. É através dela que se articulam técnicas conjunturais de 
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poder que atravessam e produzem os corpos com seus prazeres possíveis. Também 

Maria Izilda S. de Matos (2005) afirma que no processo de urbanização e de 

industrialização (séculos 18 e 19) a Igreja, o Estado e a medicina fazem convergir seus 

interesses a fim de disciplinar os corpos de mulheres e homens. Estruturam-se 

dispositivos específicos e sistemas de regras – permitido/proibido, prescrito/ilícito – que 

operam para produzir uma sexualidade legítima, a saber, a monogamia heterossexual, 

cujo momento decisivo é a reprodução que garante a manutenção da ordem social. 

Assim, o corpo chega a ser um meio para alcançar fins específicos: ora econômicos, ora 

políticos ou religiosos. Seja como for, precisa de investimento, de produção, de 

modificação, de disciplina para tornar o corpo útil. É um corpo instrumentalizado. Está 

marcado, conta uma história, serve para algo.   

 

2.2.1 Fluxo de imagens, mídia e padronização de corpos femininos 
 
Com o advento do cinema e da televisão, as normas de feminidade 
passaram cada vez mais a ser transmitidas culturalmente através do 
desfile de imagens visuais padronizadas (Susan BORDO, 1997: 24). 

 

A representação que as mulheres cristãs fazem sobre o corpo sofre mudanças nas 

últimas décadas graças aos avanços da sociedade moderna. Embora diante da pretensa 

busca de pureza corporal que caracteriza o protestantismo histórico, as mulheres 

informadas por este sistema simbólico não são alheias aos acontecimentos sociais e 

culturais que vão aos poucos transformando os modos de ver e entender a realidade; isto 

pode ser resultado do acelerado desenvolvimento da mídia.  

 

Com o progresso da globalização e da comunicação em grande escala, principalmente 

no final do século XIX e através de todo o século XX, a mídia tornou-se um elemento 

fundamental na construção e manutenção das representações e dos imaginários 

coletivos. Efetuo-se uma ruptura com os modos tradicionais de unificar a vida e de criar 

sentido. Esta ruptura com os pontos de vista anteriores tem sido introduzida, em larga 

medida, pelos meios massivos de comunicação, os quais em uma dinâmica cada vez 

mais global reorganizaram e redimensionaram a concepção do espaço e do tempo. 

Segundo John Thompson, a mídia alterou a nossa compreensão do passado, criando 

também uma “mundanidade mediada”, isto é, a nossa compreensão do mundo, assim 
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como do lugar que ocupamos dentro dele é moldada pela mediação de formas 

simbólicas (2001:158).  

 

A mídia é um bom exemplo da substituição da função religiosa, posto que hoje ela 

parece sustentar os imaginários e os ideais de vida das pessoas. Através de sua 

mediação se idealiza um outro mundo, uma outra realidade, sonhos a se almejarem. 

Todavia, mais do que um sonho como ato positivo, capaz de gerar confiança no futuro, 

assim como motivação para agir na realidade particular, o ser humano, na sua existência 

midiatizada, é colocado diante de padrões absurdos e insustentáveis de poder, de riqueza 

ou de beleza, o qual aumenta sua frustração, seu egoísmo e sua solidão, se 

considerarmos que são modelos impossíveis de alcançar ou somente alcançáveis por 

uma minoria.  

 

O desenvolvimento da mídia está atrelado ao desenvolvimento da sociedade de 

consumo, sociedade que é por sua vez decorrente do processo de industrialização. 

Segundo o filósofo Gilles Lipovetsky (2007), no final do século XIX e sua crescente 

capacidade de produção, foi necessário uma maior inversão no sistema de compra e 

venda das mercadorias, o que levou ao desenvolvimento do marketing e as produções 

em massa; surgiu, então, o conceito de marca como garantia dos produtos e se começou 

a investir na publicidade que visava seduzir ao consumidor. As condições, motivações e 

dinâmicas do consumo foram aos poucos sofrendo mudanças. Lipovetsky afirma que a 

partir da metade do século XX começa uma nova fase caracterizada pela abundancia, 

pela quantidade e pela maior possibilidade de aquisição dos produtos de venda 

(2007:46). Criam-se também políticas de diversificação dos produtos que visam reduzir 

o tempo de vida das mercadorias, tirá-las de moda pela renovação rápida dos modelos e 

os estilos (2007: 34). Aparecem estratégias de segmentação centradas na idade e nos 

fatores socioculturais e o consumo torna-se critério de progresso. Neste sentido é que 

ele distingue três eras do capitalismo de consumo68 e afirma o estabelecimento de uma 

nova era, que não é mais una sociedade de consumo senão de ‘hiperconsumo’:  

                                                            
68 A primeira era: o nascimento dos mercados de massa que começariam por volta dos anos 1880 e 
terminaria com a II guerra mundial. Esta I fase se caracteriza pelo surgimento das grandes infra-estruturas 
modernas de transporte e comunicação o qual aumenta a velocidade e as quantidades de produção. Surge 
o marketing, um maior investimento na publicidade e a democratização do desejo. A segunda era: a 
sociedade de consumo de massa que se estabelece cerca dos anos 1950 e se prolonga até 1970, marca uma 
ruptura cultural. Nesta fase domina a lógica da quantidade, a diversificação dos produtos, o auge da 
moda; é a sociedade do desejo, que assume o confortável como a felicidade. A terceira era de consumo, 
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A pós-sociedade de consumo deve ser entendida como uma ruptura na 
continuidade, uma mudança de rumo sobre o fundo de permanência. A 
saída da sociedade de consumo é uma saída por cima e não por baixo, 
por hipermaterialismo mais que por pós-materialismo. Porque a nova 
sociedade funciona com hiperconsumo e não com des-consumo (Gilles, 
LIPOVETSKY 2006: 25). 

 
Segundo o autor, o novo consumo se ordena em função de fins, gostos e critérios 

individuais, em que domina uma lógica subjetiva e emocional. Um consumo sem 

remorso, onde os lazeres, a euforia publicitária e o hedonismo fazem parte dos costumes 

(2007:35).  

 

Ao falarmos em Cali como uma das principais cidades da Colômbia, importante centro 

industrial (Ruben Dario GUEVARA, 2002), principalmente cultural e musical (Ana 

María ARANGO, 2006), temos que reconhecer que a cidade é também um lugar onde 

estes novos ‘princípios’ de produção e de consumo são empreendidos através do 

marketing, da publicidade, do constante apelo midiático e da clara relação entre 

interesses econômicos e representações de corpo. Isto já era muito claro para Foucault 

ao se referir aos dispositivos de controle e de disciplinamento corporal: 

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações 
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa 
proporção, como forca de produção que o corpo é investido por relações 
de poder e de dominação [...] (Michel FOUCAULT, 2008: 27, grifo 
nosso). 

 

A dificuldade sempre está em desconstruir os estereótipos naturalizados. A ideia de que 

a venda de um produto ou de uma imagem está justificada pela necessidade do 

consumidor, encobre a realidade de as ‘necessidades’ serem induzidas, assim como o 

processo mediante o qual são criados vínculos emocionais entre as pessoas e as 

mercadorias.  Mais do que vender um produto, vende-se uma visão, um conceito, um 

estilo de vida associado à marca (Gilles LIPOVETSKY, 2007:46). É isto que vemos na 

atualidade em relação aos modelos padronizados de corpo que proliferam no dia-a-dia. 

Não se nos diz o que deveria ser uma mulher ideal, mas se nos mostra; oferecem-se 

modelos corporais aceitos, exaltados. Neste processo, a mídia não apenas convida, mas 

exige disposições subjetivas para o consumo, encontrando no corpo ‘seu desiderato’ 

(Beatriz ALBINO e Alexandre VAZ, 2008:200). 

                                                                                                                                                                              
que o autor vai chamar de hiperconsumo, começa no final dos anos 1970 e é esboçada e analisada através 
de todo o seu livro (Gilles, LIPOVETSKY 2007: 26-37). 
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A mídia apresenta-se como detentora de um poder ‘insuperável’ e sem limites. Contudo, 

seus efeitos devem ser analisados considerando as condições específicas da sua 

produção, assim como da sua recepção na particularidade das diferentes culturas. Tal 

análise excede os propósitos do nosso trabalho. No entanto, é preciso afirmar o papel 

essencial que a mídia desempenhou, em especial no século XX, na exaltação de estilos 

de vida que favoreciam o sistema capitalista, dentro do qual, o corpo foi idealizado para 

adequá-lo à lógica do mercado.  

 

Nas últimas décadas, o sistema econômico globalizado transformou as mulheres em 

suas principais consumidoras, não somente dos muitos e obsoletos produtos do 

mercado, mas dissimuladamente de uma particular ideologia corporal feminina, a saber, 

um tipo específico de beleza que se deve alcançar a qualquer preço. Assistimos à 

padronização e à superficialização dos corpos femininos. Através das revistas, da 

publicidade, da televisão e da internet, exibe-se o que é beleza feminina, o que é digno 

de se mostrar, o que é legitimo e, como tal, modelo a seguir. Em síntese, o “corpo 

perfeito”.  

 

A mídia ajudou a construir uma cultura do corpo jovem, belo e forte, praticamente com 

exclusão do corpo frágil, enfermo e morto (Adolf GESCHÉ e Paul SCOLAS, 2009:18). 

O corpo passou a funcionar como operador de sistemas de classificação e hierarquia 

social, na medida em que atributos como a forma física e a aparência são elevados a 

critérios que posicionam e valoram, diferentemente, estilos de vida e sujeitos na cultura 

contemporânea (Jose G. DAMICO, 2007:2).  

 

Com o poder quase ‘onipresente’ da mídia, as imagens estereotipadas do corpo podem 

chegar a qualquer canto, sendo recebidas por diferentes pessoas no mundo. Não 

obstante, a grande maioria destas pessoas não possuem acesso aos meios necessários 

para alcançar os parâmetros corporais ‘exigidos’(academia, nutricionista, cirurgias 

plásticas, cremes, maquiagem, cabeleireiro, etc.). Evidentemente, isto torna tal modelo 

excludente e sutilmente imbricado à luta de classes (Antoine PROST e Gerard 

VINCENT, 1992: 311). Enquanto algumas pessoas são pressionadas com os parâmetros 

publicitários de corpo perfeito, há milhares de pessoas cuja maior preocupação é mesmo 

a sobrevivência; estas pessoas não podem sequer permitir-se o ‘luxo’ de desejar esse 

tipo de consumo. A questão da moda, do corpo malhado e atlético, sem ruga, sem pelos 
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e sem manchas está muito além do padrão econômico da maioria da população. 

Somente a população com poder econômico tem a possibilidade de acessar, sem 

restrição, ao corpo ‘perfeito’.  

 

Todavia, o poder da mídia não é ‘onipotente’, mesmo que contribua para a exaltação de 

determinados padrões de vida, persuadindo e desenhando os gostos e as preferências: “o 

homo consumericus continua a ser um ator, um sujeito cujos gostos e interesses, 

valores e predisposições filtram as mensagens a que está exposto” (Gilles 

LIPOVETSKY, 2007: 177). Geralmente, são as condições socioeconômicas, culturais, 

geográficas e, por vezes, religiosas que incidem de maneira significativa nos usos que 

os/as receptores/as fazem dos produtos culturais aos quais estão constantemente 

expostos.  

 

2.3. QUAL BELEZA? A CONSTRUÇÃO DO ‘DESEJO FEMININO’ EM CALI  
 
 
No caso de Cali, é importante chamarmos a atenção para a influência que o narcotráfico 

teve na configuração sociocultural da cidade. Segundo Elsa Maria Fernandez, o 

narcotráfico na Colômbia foi uma variante complexa que contribuiu para a geração de 

novos padrões de conduta (2002: 15). A opulência que caracterizou a cidade com a 

concentração dos grandes ‘capos’69 do narcotráfico na década de 80 e 90, o que se 

denominou ‘El Cartel de Cali’, contribuiu na construção e valoração de um tipo de 

corporeidade feminina: 

 
[…] la cultura ‘traqueta’70 identificada  comúnmente con una estética 
regida por la extravagancia y el exceso, la cual se manifiesta en diversos 
aspectos, desde la arquitectura y el consumo  suntuario, hasta el 
lenguaje y los ideales de cuerpo femenino (Lina AGUIRRE, 2011:123). 
 

Criou-se uma cultura do narcotráfico, isto é, ‘valores’ e regras de conduta que foram 

legitimadas através da grande circulação de dinheiro, assim como pelo poder simbólico 

e econômico decorrente da participação em atividades ilícitas, geralmente violentas da 

maioria destes grupos: 

La dinámica y la naturaleza ilegal del negocio del narcotráfico generan 
una  permanente necesidad de ratificación de poder, que conlleva no 

                                                            
69 Nome (de uso comum na Colômbia) dado geralmente aos homens que assumem o comando do negócio 
das drogas.  
70 Segundo a própria autora: “Traqueto es un término de uso común en Colombia para referirse a los 
narcotraficantes y cualquier asunto relacionado con su estilo de vida” (Lina AGUIRRE, 2011:123). 
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solamente  a la ostentación, sino también al reforzamiento de jerarquías 
verticales,  especialmente con relación a la mujer (Lina AGUIRRE, 
2011:123). 
 

No mundo do narcotráfico, a mulher foi considerada mais um objeto a ser possuído e 

mostrado. Surge o estereótipo da ‘mulher troféu’ cuja pose transmite poder e 

masculinidade. Mulheres que, devido a sua beleza (conforme os padrões instituídos na 

cultura ‘traqueta’), podem ser exibidas em espaços públicos como bens de luxo (Lina 

AGUIRRE:124). Características comuns desta época foram a extravagância, decorrente 

das possibilidades de gastar quantidades absurdas de dinheiro em coisas triviais, somado 

ao desejo de mostrar, de fazer público, o poder aquisitivo. A voluptuosidade do corpo 

das mulheres esteve relacionada com ideias de abundância e de opulência, as quais junto 

às novas técnicas cirúrgicas de modelagem do corpo permitiram aos narcotraficantes 

investir em um tipo de mulher que refletisse seu poder econômico.  

 
Desde esta perspectiva, la ‘mujer trofeo’ se convierte en mucho más que  
un simple estereotipo; puede ser vista como el producto de un proceso 
de normalización que crea un estándar de mujer bella/deseable (pechos 
grandes, cuerpo sensual), y define para ella, tanto un grupo de roles 
sociales (amante, novia, esposa) como tipos de individualidad 
(asociados al consumismo) (Lina AGUIRRE, 2011:124). 

 
 
Mesmo que a influência da cultura do narcotráfico tenha afetado as formas de pensar as 

relações de gênero e tenha reduzido as mulheres quase que exclusivamente a seu 

potencial sexual, baseado na capacidade dos seus atributos físicos para provocar desejo 

e gerar inveja, o estereótipo da beleza da mulher caleña é anterior à época do ‘boom’ do 

narcotráfico71.  No imaginário nacional, as mulheres de Cali são consideradas mulheres 

lindas, atrativas, sensuais; ideias relacionadas ao clima e ao ambiente festivo da cidade, 

assim como à representação da mulher morena (tocada pelo sol) de curvas pronunciadas 

e de muita sensualidade.  

 

Este estereótipo também está atrelado à cultura musical de Cali. Primeiro porque Cali é 

uma das cidades colombianas onde a dança faz parte da identidade (Alejandro ULLOA, 

1987; Ana Maria ARANGO, 2006).  Também porque a dança – pelos menos no que se 

refere aos ritmos que se tocam em Cali como a salsa, o merengue e, nos últimos anos, o 

‘reggaeton’72– está diretamente ligada ao movimento, à sensualidade, à exposição 

                                                            
71 Alejandro Ulloa (1987: 43).   
72 Sobre Reggeaton ver (Debora PACINI HERNANDEZ: 2010: 10-12, 66). 
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corporal. Em segundo lugar, porque através da música também se exalta a beleza da 

mulher caleña, reforçando um determinado estereótipo: 

 

Linda caleñita73. 

“Linda caleña, caleñita sin igual  
tú eres la belleza donde cantan los amores 
tienes la gracia y la dulzura tropical 
por eso caleñita, yo te canto mis canciones 
 
Cuando tú bailas con frenética emoción  
y mueves sabrosito tu bonita cinturita 
toda la gente va sintiendo admiración 
por ser tú la más bella y adorable morenita […]” 
 

São duas estrofes de uma música composta na década de 50. Nela há uma alusão direta 

ao caráter tropical da mulher caleña quando é chamada de “morenita”, descrição que 

geralmente remete ao caribe, ao litoral, mas que por conta da historia da cidade, sua 

mistura cultural, a herança africana, assim como as ondas migratórias que tem recebido 

(Alejandro ULLOA, 1988: 5) constituem Cali numa cidade de características tropicais, 

embora localizada geograficamente longe do mar. Também encontramos na letra da 

música uma referência aos movimentos corporais da mulher no momento da dança: “... 

Cuando tú bailas con frenética emoción y mueves sabrosito tu bonita cinturita...”. O 

movimento de cadeiras é uma forma sensual de atrair os olhares, já que é uma das partes 

do corpo feminino que simboliza a fronteira sexual, o limite entre o puro e o impuro 

(Pierre BOURDIEU, 2010: 25).  

 

O movimento do corpo feminino como sedutor e sensual é um padrão nas músicas sobre 

as caleñas. Na música intitulada “Linda caleña”74 também se menciona o efeito 

sedutor do corpo das mulheres ao dançar:  “Las caleñas cuando bailan aprisionan a los 

hombres […]”. Outra música que retrata muito bem o imaginário que existe sobre as 

mulheres de Cali é “Las caleñas son como las flores” 75. Trata-se de uma salsa famosa, 

                                                            
73 ‘Linda Caleñita’ Compositor: Lucho Bermúdez (Colombiano) Interpretada por La Sonora Matencera 
(Orquestra Cubana) em 1951. Ritmo musical: porro (Alejandro ULLOA: 1987). 
74 “Linda Caleña” (cumbia) Interpretada por: Orquestra “los herederos” (Peruana? Colombiana?) Não 
encontramos muita informação; é possível ouvir a música em youtube.com.co.   
75 “Las caleñas son como las flores” (Salsa). Compositor: Pipe Pimienta. Interpretada pela orquestra 
colombiana The latin Brothers, 1976. 
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que faz parte da memória coletiva da população de Cali. É típica não somente na cidade, 

mas em todo o país.  

 

Las caleñas son como las flores  

Cali, tierra de linda y hermosas mujeres… 

 
Las caleñas son como las flores 
que vestidas van de mil colores  

ellas nunca entregan sus amores 
si no están correspondidas. 

  
Caminando van por las aceras 
contoneando llevan su cintura 

ellas mueven las caderas 
como los cañaverales 

 
Las caleñas son como las flores 
las sencillas son como violetas 
las bonitas son como gardenias 
las hermosas son como las rosas 

las negritas son una ricura 
las gorditas son la sabrosura 

las flaquitas son no hay cintura 
/las caleñas son como las flores/ […] 

 
 

A letra desta música também alude ao rebolar (“contonear”) da cintura como algo 

atraente nas caleñas, digno de se ver, admirável. Em seguida, a alegoria feita com o 

mexer dos canaviais (‘cañaverales’) remete-nos a um corpo feminino em movimento, ao 

vaivém sensual das cadeiras. A comparação com as flores aparece como exaltação, 

como uma forma de glorificar a beleza das mulheres caleñas, visto que flores são 

consideradas símbolo de formosura, de esplendor e de admiração. Contudo, ao determos 

nos muitos significados desta analogia, encontramos ideias que se relacionam com 

outras representações comuns – não necessariamente positivas – das mulheres. As flores 

são elogiadas pela sua beleza natural e, por essa beleza, são comumente utilizadas para 

enfeitar, para adornar um ambiente, para atrair olhares e provocar sensações. Desta 

maneira, a analogia da flor, pode muito bem ilustrar maneiras de feminidade 

historicamente concebidas para determinar e limitar os espaços, os movimentos e as 

possibilidades das mulheres. Tania Garcia, falando sobre o ideal de beleza feminina na 

arte e na pintura afirma:  
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La flor/naturaleza, como la mujer, es considerada un bien destinado a 
dar placer a los sentidos todos; su perfección, ligada al signo de lo frágil 
y pasajero; su color, su olor, la suavidad de los pétalos, su elegancia no 
le otorgan, sin embargo, control de su destino. Su vulnerabilidad es 
cruel, pues desde las mariposas, pasando por cualquier tipo de insecto 
hasta llegar al ser humano, se arrogan el poder de poseerla y destruirla 
(Tania GARCIA, 2008: 434). 

 

Comparar mulheres com flores, apesar de parecer uma analogia positiva, favorece 

imagens de mulher atreladas à beleza e à fragilidade que convidam a olhar e a cuidar. 

Uma flor é passiva, vulnerável, mesmo que bela e cheirosa. Desta maneira, poderíamos 

questionar: as caleñas são como as flores? O que isso significa concretamente? 

Podemos pensar que essas ideias têm servido para reforçar modelos de beleza e 

domesticidade das mulheres de Cali.  

 

De modo geral, as letras das músicas que contribuem no reforço do estereótipo da 

mulher caleña como linda, sensual, morena e “bailadora”, possuem uma relação direta 

com a capacidade que tem o corpo exposto – quando caminham “por las aceras”, 

quando “bailan”, quando “mueven la cinturita” – de provocar a admiração das pessoas 

que olham, principalmente o desejo dos homens; o que nos lembra, uma vez mais, da 

ideia, também reforçada pelo imaginário religioso de que o corpo da mulher pertence e 

é para o deleite do homem: 

“Las caleñas cuando bailan aprisionan a los hombres 
Las caleñas son tan lindas que dominan a los hombres 
Las caleñas cuando besan enloquecen a los hombres […]”  
(Linda caleña, Los herederos) 

 

Nas últimas décadas, a representação da beleza e sensualidade das caleñas – fortemente 

estereotipada, e além do mais, afetada pela ‘cultura’ do narcotráfico – tem contrastado 

com a proliferação das cirurgias com fins estéticos em Cali. Paradoxalmente esta flor 

caleña – tomando a analogia das músicas – não floresce mais de forma natural, ao 

precisar de muitos artifícios para acessar à beleza que pretende ostentar. Não obstante, é 

interessante ver como este estereótipo acerca da beleza das mulheres caleñas é utilizado 

para convocar às mulheres, tanto de dentro como de fora do país, para realizarem 

cirurgias plásticas em Cali76. Surge, então, a pergunta: como se sustenta o apelo à 

                                                            
76 Ver por exemplo o vídeo sobre turismo estético em Cali. Disponível em youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=LClorQkgLZg 
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realização da cirurgia estética numa cidade onde se supõe que as mulheres são exemplo 

de beleza?77 Parece realmente contraditório; em caso de ser verdadeiro este estereótipo, 

as caleñas dispensariam da intervenção corporal. Contudo, Cali é uma das principais 

cidades do país em cirurgia estética e, embora seja um mercado que atende a mulheres 

de diferentes partes do mundo, o grande contingente de mulheres78 que fazem cirurgia 

em Cali encontra-se entre as próprias caleñas.  

 

Enfim, as caleñas são bonitas, ou se “fazem” bonitas através de um árduo trabalho de 

produção para adotar um modelo corporal de beleza que não é mais exclusivo da cidade, 

nem do país, mas que se apresenta como ‘universal’, ao transcender as diferentes 

culturas; e ao estar presente em quase todos os lugares graças à mídia. 

 

Algumas das mulheres que participaram da pesquisa em Cali reconhecem a existência 

deste imaginário, deste ideal aparentemente unívoco da mulher ‘bela’ que predomina na 

cidade. Questionada sobre a atual preocupação de algumas mulheres por possuir um 

corpo jovem e belo, uma das entrevistadas respondeu:  

 

“Me parece que en gran medida eso es influenciado por la cultura y los 
medios de comunicación, por la sociedad de consumo… el de vernos 
bellas ¿según quién? o el de conservar un cuerpo ¿según quien? […]” 
(Rocío Pérez, metodista, 30 anos, solteira) 

 

Na resposta percebe-se a consciência que a entrevistada tem da construção cultural e 

midiática deste padrão corporal, ao mesmo tempo em que questiona a imposição deste 

modelo unívoco de beleza, vinculando-o diretamente à sociedade de consumo. Isto pode 

levar-nos a pensar que não é uma realidade alheia à percepção das mulheres. Embora, 

neste caso particular, se trate de uma mulher com um grau alto de escolaridade e 

possuidora de um vínculo laboral estável, capital cultural que lhe outorga maiores 

possibilidades de ser crítica ou pelo menos mais ciente da realidade que a afeta.  

 

                                                            
77 O professor Paulo Barreira chamou nossa atenção para considerar este paradoxo na banca de 
qualificação (Março de 2011). 
78Nos últimos anos incrementou-se o número de homens que recorrem à cirurgia com fins estéticos. 
Entretanto, em Cali, mulheres continuam a ser um 85% do total dos pacientes. Segundo estudo realizado 
pelo Departamento Económico de la Federación Nacional de Comerciantes e Fenalco Valle. Disponível 
em http://www.saludyesteticaencolombia.com/cirugia/MainAnnounce2.asp?key=59 
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Outra entrevistada falando sobre o cuidado com o corpo e a percepção pessoal da 

estética afirmou: 

“Yo no me preocupo mucho por eso, a mi hay cosas que me preocupan 
más, me arreglo, me preocupo por verme y sentirme bien pero ese culto 
al cuerpo y esa obsesión por estar por ejemplo delgada, eh… por estar 
con todo firme, por lo grande… No, definitivamente no me preocupo”  
(Katherine Rodriguez, batista, negra, 30 anos. grifos nossos) 
 

Na declaração anterior se menciona a palavra obsessão, para fazer referência ao caráter 

negativo, repetitivo e, por vezes, compulsório das práticas indispensáveis ao 

cumprimento do parâmetro de beleza. Diferentes técnicas de aprimoramento são 

impulsionadas; as mulheres são convocadas com formas sempre novas de fazer 

ginástica, musculação, alongamento, “característica de uma sociedade de abundância 

que considera a gordura ‘ruim’ e a obesidade ‘vulgar’ [...]” (Antoine PROST e Gerard 

VICENT, 1992:311). Nesse contexto, toda uma gama de produtos, desde cosméticos até 

cirurgias radicais, oferece rápidos resultados e pouco esforço nessa busca desesperada 

por um tipo de beleza que para se impor precisou rejeitar a gordura, as rugas, as estrias, 

as celulites, etc. Negação do corpo concreto, das experiências vividas e até do 

sofrimento que muitas vezes deixa marcas visíveis, em prol de um corpo abstrato. No 

fundo, parece ser um ódio constitutivo e internalizado do próprio corpo (Mario 

ZUÑIGA, 2010: 186). 

 

Assim, por trás dos valores hegemônicos de beleza que se impõem na sociedade, se 

movimenta todo um mercado da estética, da medicina, da moda e da mídia. Cada vez é 

mais comum encontrar em Cali centros de estética e clínicas especializadas no uso de 

técnicas vanguardistas para o aperfeiçoamento e a modelagem de distintas áreas do 

corpo.79 Na cidade, a cirurgia estética tornou-se um negócio muito lucrativo que 

funciona ao viabilizar o acesso das pessoas ao padrão corporal vigente. Para lograr seu 

objetivo, a medicina estética também precisa reforçar o estereótipo, ou seja, afirmar o 

valor social conferido à posse do corpo ‘perfeito’: seios e nádegas grandes, cintura 

pequena e, se possível, um rosto de formas simétricas e traços finos. Um corpo que além 

                                                            
79 Embora os padrões de beleza não sejam inventados pela medicina estética (Kenia KEMP, 2005:57) esta 
área da saúde faz parte de toda uma engrenagem que atua para, e se beneficia da circulação e da 
assimilação destas representações de corporeidade.  
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de ser aceito socialmente, se torne invejável para outras mulheres e, de alguma maneira, 

útil80. Isto é, um corpo que pode trazer vantagens a quem o possui:  

“¿Dónde está escrito quienes son  los bonitos y los feos? nadie dice 
aquí está escrito, pero te tienes que ver con ciertas medidas, ciertas 
proporciones si quieres lograr algunos objetivos claros en la vida…” 
(Rocío Pérez, entrevistada metodista, 30 anos)  

 

Em palavras de Foucault, trata-se de um corpo dócil, “um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(2008:118). Um corpo que se faz funcionar em prol de um determinado fim. Procura-se 

um valor além do próprio corpo modelado, um valor simbólico ou abstrato; como diria 

Mario Zuñiga: 

Se monta una inmensa industria de intervención de lo corporal concreto, 
en bien de lo corporal abstracto; la nariz concreta removida en bien de 
la nariz abstracta, las nalgas concretas intervenidas en bien de las nalgas 
abstractas, etc. (2010:186). 

 
Assim, nos deparamos em Cali com mulheres que ostentam orgulhosas uma mesma 

figura. Lugares como shopping center tornaram-se verdadeiras vitrines de mulheres que 

fazem parte de uma mesma ‘coleção’. Parecem, de fato, saídas de uma ‘linha de 

montagem’. Corpos repetidos: que chegam até a usar um mesmo número de sutiã ou de 

calça jeans, já que os tamanhos das roupas também refletem a adequação do corpo ao 

standard da moda e da estética. Desta maneira, nota-se na cidade o que Susan Bordo 

denunciava como sendo um moderno controle social exercido sobre os corpos das 

mulheres, para reproduzir formas dominantes de individualidade, desejo e feminidade 

(1997). Este controle é sutil, já que ideologias de liberdade e de realização pessoal são 

estrategicamente erigidas, apresentadas como naturais, como resultado de mudanças 

espontâneas e benéficas para as mulheres dentro da sociedade.  

 

Para conferir as formas em que o discurso de um corpo perfeito é utilizado para 

construir um tipo de subjetividade, principalmente feminina que aceite de agrado a 

intervenção, é interessante prestar atenção às frases (slogan) utilizadas nos sites da 

                                                            
80 A posse de um corpo adequado ao padrão estético hegemônico tornou-se nas últimas décadas uma 
forma de ascensão social para mulheres de camadas pobres da sociedade colombiana, que podem chegar a 
ser modelos, amantes de narcotraficantes ou em muitos casos prostitutas muito bem pagadas. Lina 
Aguirre no seu estudo sobre a novela colombiana “Sin tetas no hay paraíso” mostra a lógica desta 
representação cultural e econômica que liga beleza com possibilidades sociais para as mulheres no país. 
(Lina AGUIRRE, 2011:122)  
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internet de algumas clínicas de cirurgia estética em Cali para chamar a atenção do 

público-alvo:  

“En Dermoplástica de Cali tenemos la alternativa ideal para lograr la 
apariencia y figura con que siempre soñó! 
 
 “Nuestras soluciones médicas de estética y belleza cambiarán su vida, 
aumentando su autoestima y su calidad de vida”. 
(Dermoplastica: Laser dermatológico)81 

 
“El fin principal de la Cirugía Estética de Cali es dar a sus pacientes 
una imagen corporal más de acuerdo con su concepto de la belleza. 
Esto lo acercará a un mayor equilibrio psíquico y como resultado una 
mayor confianza de sí mismos al tratar con  su entorno” (Cirugía y 
salud: Belleza, salud y vida sana para todos)82 

 

“Para alcanzar el éxito y la abundancia en nuestros días es importante 
una buena figura; y una excelente forma de conseguirla es a través de 
la cirugía plástica. La búsqueda infinita del cuerpo perfecto ya es una 
realidad gracias a la cirugía plástica y a la tecnología láser” 
(Clinica Medicenter)83 
 

 
A ilusão criada no/a ‘consumidor/a’ é a de estar acedendo ao próprio conceito de beleza. 

Segundo esta forma de apresentar a cirurgia plástica, não se trata da imposição de um 

padrão corporal, ou da venda de mais um produto. O serviço consiste claramente em 

ajudar ao paciente-cliente a alcançar o ‘seu sonho’. Desta maneira, se institui um 

vínculo emocional através da promessa de atingir determinado estilo de vida, criando-se 

ligações subjetivas entre o produto/serviço oferecido e os valores e desejos dos/as 

clientes potenciais.  

 

Quando se garante não só mudar a estética, mas a qualidade de vida das pessoas, a 

promessa é de resultados duradouros, isto é “significantes que ultrapassam a realidade 

objetiva dos produtos” (Gilles LIPOVETSKY, 2007:46). Para isto, é necessário utilizar 

um discurso que ligue a imagem ideal do corpo a valores sociais como êxito, qualidade 

de vida, conforto e saúde. O conceito de ‘estar em forma’, por exemplo, foi 

generalizado e transformado em um tipo de imperativo primordial (Antônio MOSER, 

2006: 146) também atravessado e legitimado pelo discurso médico, considerando que 

“uma vez que as técnicas médicas são legitimadas como forma de saber e poder social, 

                                                            
81 Disponível em: http://www.dermoplastica.com.co/  
82 Disponível em: http://www.cirugiaysalud.net/cirugia-estetica-cali.html 
83 Disponível em:  http://www.clinicamedicenter.com/. 
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todas suas interferências sobre nossos corpos parecem aceitáveis e normais” (Kenia 

KEMP, 2005:42).  

 

A legitimidade da cirurgia invasiva com fins estéticos se baseia na felicidade que esta 

pode oferecer além do físico e ‘fugaz’, quer dizer, na possibilidade de realização pessoal 

que se vislumbra por meio do investimento no ‘exterior’ visando afetar diretamente ao 

‘interior’: 

Con apoyo en un nuevo concepto en belleza exterior, le damos 
seguridad interior y un cambio positivo a su vida. Lo invitamos a que 
cambie su imagen y su vida con nuestros tratamientos estéticos, 
embellecimiento corporal y cirugía plástica reconstructiva.  
(Dermoplastica: Laser dermatológico) 

 

Pode se falar da normatização dos corpos através da imposição dissimulada de 

determinados comportamentos, gestos e estéticas que produzem um tipo de ‘corpo 

fetiche’ (Susan BORDO, 1997:29).  Atingir um modelo particular de beleza chegou a 

ser em Cali, de forma cada vez mais frequente, uma solução para os ‘problemas’ de 

auto-estima de muitas mulheres. Isto é evidente em alguns depoimentos: 

 
“Pues yo no estoy en contra de que una mujer se haga una cirugía, si 
cree que la necesita para sentirse mejor […]” (Marisol Trujillo, 
entrevistada metodista, 34 anos. Grifos nossos)  
 
“Lo estético, creo que eso influye mucho en la persona. Yo he tenido 
que aprender con casos de personas que se sienten tan mal y es algo 
que es físico y realmente las está afectando” (Gloria Ortiz, 
entrevistada, batista, 47 anos. Grifos nossos)  

 
 

A incorporação do ideal de feminilidade faz com que a distância em relação a esse ideal 

crie sentimentos de frustração em algumas mulheres. Nas duas declarações referidas 

acima, nota-se uma preocupação com as ‘imperfeições’ corporais que possam estar 

causando conflitos emocionais na vida das mulheres. Também, outra entrevistada, a 

metodista Omaira Quiñonez de 63 anos, afirma não ter uma posição rígida contra as 

cirurgias estéticas, sempre e quando o resultado não seja exagerado nem muito 

chamativo. Na sua fala, ao se lembrar do caso de uma prima que fez cirurgia para 

aumentar o tamanho dos seios, ela diz “ah ahí es diferente, porque era una prima que 

no tenía nada de senos y ya era uma mujer adulta...” Parece que ela concorda com a 

intervenção cirúrgica quando de fato pode ajudar a melhorar a aparência da mulher e em 

consequência , segundo esta lógica, a se sentir melhor. O reduzido tamanho dos seios 
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parece realmente merecer uma cirurgia: como é possível que uma mulher tenha seios 

pequenos? Infeliz! Deve se sentir muito mal... Formas corporais que contrariam a 

imagem padronizada do corpo perfeito, voluptuoso e curvilíneo, chegam a ser 

equiparadas a uma deficiência, um problema que tem de ser erradicado. 

  

Uma das entrevistadas parece consciente do perigo deste recurso constante às cirurgias 

estéticas que padronizam os corpos, ao questionar sobre as motivações que tem as 

mulheres para realizá-las. Ela se mostra critica dessa relação entre corpo belo e valor 

das mulheres:  

“Yo pienso que hay que trabajar el autoestima de la gente. O sea para 
mí el problema no está en qué se pone, qué no se pone, la cirugía en sí, 
sino, ¿dónde está su valor? Si no encontraron  su valoración como 
mujer y su sentido en otro lugar, va tratar de agradar a las demás 
personas y es ahí cuando se pierde” (Katherine Rogriguez, 
Entrevistada Batista, 29 anos) 

  

Por outra parte, uma das entrevistadas ao se referir à preocupação atual das mulheres 

com o corpo, manifesta uma posição que mostra a complexidade do assunto e aponta 

para a ambivalência da sua perspectiva: 

 

“A mí me parece que lo delicado del asunto son las motivaciones, 
entonces, si yo hago todo esto por un patrón social, porque 
culturalmente debo ser aceptada, incluida, por el empleo, etc. pues… 
hay de razones a razones […]  sin embargo, si lo hago por mí, no por 
cumplir con un patrón social sino porque me encanta, me encanta 
echarme cremas, me encanta estar en un spa, vestir muy bien y a la 
moda, cepillarme el cabello, que me consientan las uñas, las manos, la 
espalda, qué se yo, pues hombre…”(Rocío Pérez, entrevistada 
metodista, 30 anos.)  

 

Em primeiro lugar ela reconhece o vínculo negativo que pode existir entre ideal de 

beleza e auto-estima das mulheres ao ressaltar a importância das motivações. Por outro 

lado, faz referência ao uso dos diferentes produtos cosméticos disponíveis no mercado, 

assim como as práticas de beleza (que se tornaram cotidianas para muitas mulheres, 

como fazer as unhas, arrumar o cabelo, fazer depilação, vestir-se ‘bem’, fazer 

massagens, etc.,) como sendo um recurso válido que as mulheres têm a sua disposição; 

em outras palavras, uma forma de agir que não teria nada de negativo, mas que refletiria 

uma simples preferência pessoal, uma busca de satisfação individual.  
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Diante do anterior podemos questionar: como desvendar as práticas disciplinares 

envolvidas na modelagem e adequação do corpo aos padrões hegemônicos de beleza e 

feminilidade, quando muitas mulheres acreditam que estão seguindo um desejo próprio, 

que fazem uso de um direito e, enfim, que agem em liberdade? Parece haver, de fato, 

uma aceitação por parte das mulheres desse padrão de beleza que se alcança através de 

‘pequenos’ sacrifícios (que não são vistos como tais): modernas técnicas de 

disciplinamento, dietas, privações, intervenções, etc. Para Edla Eggert, na atualidade há:  

 
[...] uma ‘servidão voluntária’ da maior parte das mulheres, que 
convida/convoca a comprar, a cortar, a formatar seu corpo, conforme 
uma estética que promete fazer com que elas se sintam aceitas e, 
paradoxalmente, únicas no seu modo de seduzir (2008: 80). 

 

A força da socialização, do arbitrário tornado natural através de um processo de 

repetição e reiteração de normas disciplinares exercidas cotidianamente sobre os corpos, 

encobre a dominação exercida através das práticas de autodisciplina que muitas 

mulheres estão assumindo hoje como parte do seu cotidiano. Práticas que são 

consideradas uma busca legítima do desejo feminino na contemporaneidade e que, nesse 

sentido, oculta os dispositivos de poder que operam para organizar e dirigir esse 

‘desejo’.  

 

A relação indissociável entre beleza e identidade feminina em Cali (se não és bela não 

tens valor, não tens lugar na sociedade) é realmente prejudicial e excludente. Como já 

afirmara Naomi Wolf na década de 90, trata-se de uma nova forma de domesticar as 

mulheres, e, portanto, uma violência contra os avanços sociais e políticos que o 

movimento feminista alcançara (1991). Neste sentido, também Susan Bordo chama 

nossa atenção para os discursos modernos de beleza serem amarras ideológicas que, 

enquanto pregoam liberação e prazer para as mulheres, transformaram o corpo feminino 

num lugar habituado ao controle externo, à sujeição e ao aperfeiçoamento, que as torna 

pessoas menos orientadas para o social e mais centradas na auto-modificação (1997:20), 

obstaculizando e reduzindo a força política das mulheres. 

 

Na realidade, pouquíssimas vezes este padrão corporal – com todas suas artimanhas 

simbólicas e subjetivas – é alcançado, ora pela própria estrutura corporal que tem seus 

limites, ora pelos altos custos físicos, emocionais e econômicos que são necessários para 

sua realização.  A questão é que mesmo com as dificuldades que tem de ser alcançado, o 
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discurso moderno de corpo feminino consegue criar, como já vimos acima, tensões 

entre o que Susan Bordo denominaria corpo inteligível, a representação do ideal cultural 

que as mulheres têm, e o corpo útil, que consiste nas práticas concretas que se realizam 

para alcançar essa representação (1997:37). 

 

2.4.  O MITO DA BELEZA84 DENTRO DA IGREJA? 

 

O discurso midiático do corpo feminino belo, sinônimo de magreza e juventude, atinge 

também as mulheres dentro das instituições religiosas. Isto porque de modo geral, os 

diversos meios utilizados pelo sistema capitalista para reproduzir e reforçar imagens 

padronizadas de corporeidade, tais como a televisão, a publicidade impressa e a internet 

chegam até as pessoas, independente de sua pertença religiosa. Isto parece ser a 

realidade de um mundo globalizado, onde tudo circula rapidamente, mundo sem 

fronteiras de espaço nem de tempo. Circulam também, com maior facilidade 

pensamentos, ideologias, medos e visões de mundo. As pessoas estão expostas, 

qualquer seja sua religião, raça, ou idade, visto que não existe proteção possível contra 

as imagens que se espalham e imperam no mundo, muito menos contra sua constante 

manipulação. Um número significativo de mulheres (35%) afirmou assistir televisão nos 

tempos livres, enquanto a maioria (59%) disse utilizar este tempo para ler.85 (Tabela 

12). Desta maneira, as duas práticas cotidianas que mais realizam as mulheres 

protestantes caleñas as colocam diante de uma forte influência midiática.  

 

Ora, coisa distinta é a forma como estas imagens e ‘valores’ são recebidos e usados 

pelos/as ‘receptores’; e como esses ‘usos’ estão enlaçados ou não aos elementos 

simbólicos que informam seus universos de sentido. Como já foi mencionado, isto se 

deve ao processo de secularização que permitiu o rompimento das fronteiras 

antigamente bem demarcadas entre o sagrado e o profano e entre o público e o privado. 

Desta maneira, acreditamos que as mulheres protestantes de Cali estejam expostas, 

                                                            
84 Termo acunhado por Naomi Wolf no seu livro: O mito da beleza. (1992)  
85 O questionário não contemplou a pergunta, que, aliás, tivesse sido muito interessante sobre o que elas 
lêem: Livros de auto-ajuda? A Bíblia? Literatura específica para mulheres? Revistas de moda? Um estudo 
sobre hábitos de leitura na Colômbia nos dá algumas pistas, quando afirma que as mulheres costumam ler 
mais revistas do que livros ou internet. 
http://www.cerlalc.org/redplanes/boletin_redplanes2/imagenes/documentos/3_Habitos_lectura_Fedesarro
llo.pdf. Porém é um elemento que não exploramos na pesquisa.     
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quem sabe no mesmo grau que as outras, às cobranças midiáticas a respeito do corpo. 

Diante delas é colocado o imperativo de lidar com discursos de um corpo puro e 

moderado da instituição religiosa, por um lado, e os padrões estéticos em voga na 

cultura caleña, por outro.  

 

Temos tentado ilustrar esta realidade através de alguns depoimentos que as mulheres 

protestantes de Cali nos forneceram no campo. Percebemos, pois, a inexistência de um 

diferencial claro, procedente do fato de se identificar como mulheres protestantes. Elas 

não estabelecem uma relação imediata entre o desejo de modificação e aperfeiçoamento 

corporal feminino e um suposto discurso religioso que estaria presente no seu 

imaginário para contrariá-lo. O que foi mais perceptível com temas como divórcio, sexo 

antes do casamento e aborto, assuntos para os quais houve respostas contundentes, 

claramente influenciadas por pressupostos religiosos; evidenciados, por exemplo, no 

uso repetitivo do jargão cristão e de alusões diretas à Bíblia.   

 

Em se tratando do moderno ‘culto’ ao corpo, não existe, ou pelo menos não é claro, um 

conflito entre dois discursos que seriam opostos. Claro que tampouco existe uma 

posição oficial do protestantismo sobre este tema. Mesmo porque, embora a produção 

estética dos corpos não seja uma novidade (Tania GARCIA, 2008), nos últimos anos 

esta tomou dimensões gigantescas na sociedade. Uma tônica generalizada e invasiva dos 

corpos que talvez pela velocidade com a que acontece, não deu tempo nem espaço a 

igreja para pensar nem para assumir uma posição. Pode-se pensar, porém, que o 

ascetismo intramundano do protestantismo86 seja um elemento favorável à 

autodisciplina e ao controle do corpo. Segundo Lutero: 

Realmente se necesita  ejercitar el cuerpo con ayunos, vigilias, trabajos 
y toda clase de moderada disciplina, para que se someta y se conforme 
al hombre interior y a la fe y para que no los estorbe ni se oponga a 
ellos, que es lo que hace cuando no se le modera ( Martin LUTERO, 
1977: 164).  

 

Este princípio de dominar o próprio corpo diferencia-se do tipo de disciplina e 

investimento contemporâneo do corpo, porém, pode estar na base de uma posição mais 

‘tranqüila’ por parte das igrejas protestantes nesse sentido. Duas pastoras entrevistadas, 

por exemplo, se mostraram abertamente a favor das cirurgias plásticas em mulheres 

                                                            
86 Segundo Max Weber, consistiria na transformação do ascetismo sobrenatural do catolicismo numa 
ascese puramente ‘profana’, terrena no protestantismo (Max WEBER, 1993:154).   
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cristãs, sendo que uma delas mencionou ter passado por um procedimento estético 

invasivo (“incluso yo ya me hice alguna cosita”, Gloria Ortiz, batista, 47), embora 

nomeado como algo muito pequeno. Não conseguimos saber com exatidão a prática à 

qual se submeteu, ela preferiu não comentar a respeito. 

 

Na pergunta pela importância que a estética tem na vida das mulheres, pergunta 4.1187- 

(Tabela No. 9) somente 15 mulheres, dentre elas 10 eram batistas, afirmaram: “muito, 

eu faço tudo para me ver bela” (opção a). Por outra parte, 20 mulheres afirmaram (na 

opção b) que embora, ver-se bonita seja um desejo constante, não investem muito tempo 

nem dinheiro procurando isto.   

 

Tabela No. 9 (Pergunta 4.11)  

 

 

Encontramos mulheres protestantes que, além de reconhecer a existência da imagem 

estereotipada da mulher de curvas perfeitas e ‘buenas proporciones’88, assumem 

também um discurso sobre o corpo que mostra certa interiorização e adequação do 

pensamento a esse padrão corporal que se impõe na cultura caleña.. Marisol Trujillo 

uma metodista de 34 anos afirmou:  

“Hay un estereotipo de mujer bella que te venden los medios de 
comunicación y que las mujeres hemos caído… hemos caído en la 
trampa de creer que las bellas son solo esas, y vos vas a averiguar y 
dentro de las 100% de mujeres, por ahí el máximo el 18% cumple con 
ese estereotipo y el resto, pues se sentirán entonces cómo? me parece 
que es algo maquinado por los medios, por el consumismo y que las 

                                                            
87 Esta foi uma das perguntas em que a maioria das mulheres optou por duas, é inclusive três opções de 
resposta, por esta razão os números não condizem com o total da população que respondeu questionário 
(96 mulheres = 100%), já que neste caso obtivemos mais de 96 respostas. 
88 “boas proporções”: Expressão comumente utilizada em Cali para designar o tamanho ‘adequado’ dos 
seios e da ‘bunda’.  

Quão importante é para você a 
estética? Metodistas Batistas Presbit. Total 

a) Muito, eu faço tudo para me ver bela 2 10 3 15 
b) Eu não ligo muito para isso, outras 
coisas são prioridade 12 13 23  

48 
c) Eu sempre quero me ver bonita, mas 
não é uma coisa na qual gaste muito 
tempo e dinheiro 

6 8 6 
 
 

20 
d) A beleza física é importante, mas não 
mais do que a beleza interior 9 23 17  

49 
 Não respondeu  2  2 
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mujeres deben repensarse eso, deben trabajar en sus propias mentes en 
aceptarse, en la auto aceptación.” 
 

A anterior parece-nos uma posição bastante crítica do padrão hegemônico que se 

estabelece para as mulheres. Ela acredita que tal modelo corporal é fruto de 

maquinações da sociedade de consumo e que desafortunadamente muitas mulheres 

terminaram cedendo ao estereótipo. Descobrimos também em suas palavras uma 

espécie de ‘proposta’, quando chama a atenção para a necessidade atual das mulheres 

re-pensarem sua corporeidade e seu valor como sujeitos. Interessante foi ouvir, em 

seguida, sua opinião sobre as mulheres cristãs que recorrem à cirurgia estética: 

 
“Las mujeres cristianas, la mayoría, no están de acuerdo con las 
cirugías estéticas. Yo no soy tan extremista, yo pienso que si una mujer 
tiene la plata y quiere, y puede y lo quiere hacer, pues es su decisión, es 
su derecho, si no le afecta su salud. (Marisol Trujillo, entrevistada 
metodista 34 anos) 
 
“[…] yo no estoy en contra de que una mujer se haga una cirugía, si 
cree que la necesita para sentirse mejor, o sea, una sola cirugía o 
bueno hasta dos… no sé. O sea, yo lo que voy es al extremo de la 
obsesión […]” (Marisol Trujillo) 

 
 

Será possível neste caso falarmos numa contradição da entrevistada? Suspeitamos que é 

uma questão mais complexa ainda. Talvez uma maneira de tornar visível a tensão que a 

proliferação de discursos sobre o corpo pode criar nas mulheres, resultando em uma 

crítica veemente à hierarquização das mulheres através dos seus corpos, ao mesmo 

tempo em que se defendem práticas de adequação ao padrão cultural.  Uma posição 

ambivalente, na qual se continua a criticar uma prática com a qual no fundo se 

concorda.  

 

Marisol ressalta que sua crítica às cirurgias estéticas entre mulheres, sejam estas cristãs 

ou não – para ela não parece haver diferença – somente se dá nos casos extremos, que 

ela considera à beira da obsessão. Apesar de acreditarmos que tal ênfase seja um modo 

de justificar a ambiguidade da sua resposta, teríamos que questionar: qual seria o 

‘extremo’? Qual seria o critério de limite ou de ‘obsessão’ num contexto em que se 

aceita a invasão, o corte do bisturi, o perigo da anestesia, a dor do pós-operatório, para 

se aproximar ao corpo estereótipo e implicitamente ao simbólico que ele representa?  

Pelo menos é claro que para a entrevistada a religião não constitui freio ou limite em 

sentido algum. A este respeito afirmava Gilles Lipovetsky que na atual etapa da 
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sociedade de consumo, a comercialização dos modos de vida não encontram mais 

resistência cultural nem ideológica. “Mesmo a religião não constitui mais um 

contrapoder no avanço do consumo-mundo” (2007: 131). 

 

Não obstante, para algumas mulheres cristãs a dificuldade talvez esteja em reconhecer 

abertamente a incorporação do discurso midiático e cultural de corporeidade. Quando 

questionadas sobre a satisfação com o próprio corpo, a maioria das mulheres (91%) 

respondeu afirmativamente (Ver tabela 10). O que significa que uma porcentagem 

mínima de mulheres (menos de 10%) reconhece abertamente estar descontente com seu 

corpo. Entretanto, ao fazer perguntas explícitas sobre modificação corporal através de 

cirurgias plásticas (perguntas 4.12 e 4.13), a porcentagem de mulheres insatisfeitas 

resultou ser maior: 16% do total das mulheres questionadas gostariam de mudar alguma 

parte do corpo, enquanto 26% respondeu afirmativamente à pergunta: você faria uma 

cirurgia estética?  Em outras palavras, paradoxalmente, algumas das mulheres que 

asseguravam estar satisfeitas em relação aos seus corpos, passaram a admitir o desejo de 

modificação, chegando até a afirmar que em caso de ter condições, se submeteriam a 

uma cirurgia estética (Tabela 12). De novo, pode tratar-se de contradições, ou talvez de 

adequação não reconhecida nem aceita a um padrão de pensamento. Negação de uma 

tendência por pensá-la incompatível com a própria crença. Um dado interessante é que 

as presbiterianas aparecem como as mais ‘coerentes’ no discurso. A maioria delas 

afirma-se satisfeita com o corpo, em conseqüência, não têm desejos de mudança 

corporal, e se mostram contrárias às cirurgias estéticas.  

 

Tabela No. 10 (pergunta 4.10 do questionário) 

 

Você se sente satisfeita 
com seu corpo? Metodistas

 
Batistas 

 
Presbit.

 
Total 

Sim  22 33 33 88 
Não 2 2 1 5 
Não respondeu 3  3 

Total 24 38 34 96 
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Tabela No. 11. (pergunta 4,12 do questionário)  

 

Você gostaria mudar 
alguma parte do seu 
corpo? Metodistas

 
 
Batistas 

 
 
Presbit.

 
 
Total 

 Sim 5 7 3 15 
 Não 19 29 30 78 
 Não respondeu 2 1 3 

Total 24 38 34 96 
 

Tabela No. 12. (Pergunta 4.13 do questionário)  

 

 

 

 

 

 

 

À pergunta 4.12 (sobre o desejo de modificar o corpo) algumas mulheres justificaram 

sua resposta favorável através das seguintes frases: 

 
Entre as batistas  

“Para verme más joven”  

“Me gustaría tener la nariz más pequeña” 

“Porque me vería mejor” 

“Por sobrepeso” 

 

Entre as metodistas 

“Para verme y sentirme mejor” 

“Porque no me gusta” 

“[Para]  bajar de peso, por salud” 

 

Entre as presbiterianas  

“Me acompleja” 

“porque estoy muy gordita” 

 

Se puder, você faria uma 
cirurgia estética?  Metodistas

 
Batistas 

 
Presbit.

 
Total 

 Sim 8 14 3 25 
 Não 14  23 30 67 
Outra resposta 1 1 
Não respondeu 1 1 1 3 

 Total  24 38 34 96 
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Frases que tornam visível a tendência contemporânea a negar o corpo concreto (às vezes 

gordo e velho) para dar lugar a um corpo abstrato, corpo desejo, corpo consumidor de 

imagens, de aparências.  Estas mulheres assumem o próprio corpo como um elemento 

que pode e deve ser aperfeiçoado, corrigido, trabalhado em prol de alcançar parâmetros 

estéticos aos quais se outorga um valor social. Ser magra é apresentado como símbolo 

do autocontrole e de poder (Susan BORDO, 1997: 25-26), ter um nariz pequeno é 

atualmente sinônimo de beleza do rosto, simetria, perfeição; e ‘juventude’ é projetada 

como a representação da perfeição (Mario ZUÑIGA, 2010:184).  

 

Uma quantidade reduzida de mulheres fez alusão direta a princípios religiosos para 

justificar uma posição contrária à modificação corporal, resposta à pergunta 4.12:  

 
“Porque deberíamos conformarnos con lo que Dios nos dio"  (metodista)  

“Creo que así estoy bien pues Dios así lo permitió (bautista) 

 
Entre as presbiterianas encontramos o maior numero de depoimentos contrários à 

intervenção no corpo com fins estéticos:  

 

“Me siento bien como mi padre celestial me hizo, porque él me hizo a su imagen y 

semejanza” 

“Porque Dios me hizo perfecta estoy bien” 

“Fue lo que Dios me dio” 

“Considero que Dios me hizo única y para el soy hermosa como soy” 

“Porque para mí lo importante está en mi interior” 

Porque Dios me bendijo dotándome de todas las facultades 

 

Os argumentos frisados pelas mulheres questionadas refletem claras acomodações ao 

que seria a imagem cristã de um Deus criador do mundo, cuja vontade e perfeição são 

cumpridas até nos mais mínimos detalhes da sua criação: se Deus criou, então está bem, 

é perfeito, formoso. Rubem Alves afirma que a providencia divina é a mais alta 

categoria explicativa de que se vale a racionalidade protestante (2005:172-173).  Nota-

se também que persiste a compreensão dicotômica da existência. Uma das 

presbiterianas apela à importância e a superioridade do ‘interior’ como justificativa para 

sua resposta negativa. A preocupação com a estética significaria para ela, neste 
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contexto, uma preocupação com o físico-corporal, que no seu universo de sentido, deve 

ocupar um lugar secundário em relação ao interior (alma-mente). Também notamos esta 

forte dicotomia nas respostas à pergunta 4.11 (Ver tabela 9). Encontramos que 49 

mulheres diante da pergunta sobre a importância da estética na vida delas, afirmam: “a 

beleza é importante, mas não mais do que a beleza interior” (opção c). Podemos 

suspeitar que esta resposta reflita a tensão por elas experimentada entre o desejo (de 

beleza) e o incorporado como valor religioso (a beleza da mulher é interior).  A resposta 

leva implícita a busca por ajustar o próprio discurso ao que se espera das mulheres 

cristãs89.  

 

Por outro lado, Rocío Pérez, entrevistada metodista, ao ser questionada sobre a opinião 

diante das mulheres cristãs que se realizam cirurgias estéticas, respondeu: 

 
“[Pienso] que están en todo su derecho, si quieren hacerlo, si se sienten 
con poquito, con mucho, pues hay una variedad y eso es gracias a la 
sociedad moderna, hay que aprovecharla…” (Rocío Pérez, entrevistada 
metodista, 30 anos) 
 

Vemos novamente como, inclusive para as mulheres cristãs, o recurso à intervenção 

corporal que visa ao padrão cultural é visto como uma forma de liberdade, e como tal, 

também o exercício de um direito.  Devemos lembrar que a cirurgia plástica com fins 

estéticos não é a única maneira de intervenção, de invasão, de modificação do próprio 

corpo.  Como foi mencionado anteriormente, existem diferentes produtos, técnicas e 

artifícios por meio dos quais se produz um corpo, ao adequar-lhe ao modelo reinante. 

“Rituais” cotidianos que estão presentes na vida de muitas mulheres, e que são legítimos 

porque estão atrelados a uma prática considerada “natural”, necessária e muito 

importante como é o cuidado com o corpo: 

O cuidado com o corpo, objetivado em um conjunto de práticas 
corporais que vão desde as escolhas das dietas, das roupas e da  
aparência como um todo, configura-se como um estilo, um jeito de ser 
aprendido e reaprendido de diferentes modos durante toda a vida. 
Concorrem para isso o alargamento das possibilidades tecnológicas, os 
dietéticos, os moderadores de apetite, os exercícios físicos e as cirurgias 
com fins estéticos. Outro fator que contribui para o cuidado com o 

                                                            
89 Marga Stroher cita as palavras de Tertuliano ao referir-se ao comportamento adequado e esperado das 
mulheres: “Curvai, submissas, a cabeça diante de vossos maridos e estareis suficientemente 
embelezadas; ocupai as mãos em fiar a lã, fixai os pés dentro de casa e haveis de agradar mais do que o 
ouro. Vesti-vos com a seda da honestidade, com o linho da santidade, com a púrpura da castidade. Desse 
modo ataviadas, tereis a Deus por amante. (Tertuliano apud STROHER, Marga: 2009:136) 
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corpo é a proliferação de imagens e discursos sobre a beleza corporal e 
cotidiano sexual e alimentar, articulados a uma preocupação cada vez 
mais freqüente com a saúde, associada ao bem-estar corporal. (José 
Geraldo DAMICO, 2007: 98)  
 

O conceito de cuidado com o corpo pode ser utilizado como uma retórica que justifica e 

promove um contínuo disciplinamento, normatização e domesticação dos corpos sob 

uma aparente busca de saúde e bem-estar, fazendo com que, efetivamente, a 

preocupação cada vez maior com um corpo belo e perfeito seja vista como uma maneira 

positiva e comum de cuidado de si. Algo parecido encontramos, por exemplo, no 

seguinte depoimento:  

 
“Digamos que sí invierto en esa parte de la belleza, porque me gusta 
mucho, pienso que la piel lo necesita y es un auto-cuidado.  Así como 
cuando tú dices, necesito tomar agua, comer fruta, la piel necesita unos 
cuidados, el cabello necesita unos cuidados, ciertas áreas del cuerpo 
necesitan otros cuidados y para eso hay toda una línea de productos 
que nos ha brindado nuestro país y la sociedad de consumo…y pues 
hay que echar mano de eso mientras podamos” (Rocío Pérez, 31 anos, 
branca, metodista). 

 

Uma presbiteriana chamou a atenção para outra forma de pensar o cuidado com o corpo 

desde sua experiência religiosa ao ressaltar principalmente a importância do conceito 

dentro da doutrina cristã: 

“El cuidado del cuerpo es clave en el cristiano. La biblia es clara en 
cuanto al cuidado que uno debe tener como templos del Espíritu Santo: 
en alimentación, higiene, etc. No obstante, soy consciente que 
actualmente esa idea está un poco distorsionada. Hay que cuidarse, 
pero no porque la sociedad lo exige, sino por propia consciencia, no 
por lujo sino por necesidad, es parte de la salud” (Carolina Sánchez  
entrevistada presbiteriana, 21 anos. Grifos nossos). 

 

Em sua resposta, ela explica que, dentro da tradição teológica, o corpo é considerado 

como templo, isto é, residência do Espírito Santo e, portanto, deveria ser uma 

preocupação fundamental de todos os crentes90. Porém, também afirma ser consciente 

da atual “distorção” da ideia do cuidado com o corpo e da necessidade de assumir esta 

prática, sempre que se faça por razões de saúde e não por seguir um padrão imposto 

pela sociedade de consumo.  

 

                                                            
90 Nesta frase conservamos o artigo na forma masculina já que a própria entrevistada afirma que nao vê a 
necessidade de fazer a distinção entre homens e mulheres na linguagem: “no soy muy presta a hacer 
diferencia en el lenguaje, creo que no hace falta hablar del cristiano y la cristiana cuando en la 
expresión masculina puedo expresar neutralidad”. 


