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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir quais são as construções do feminino realizadas em um 

blog da igreja Universal do Reino de Deus. A partir da abordagem da pesquisa qualitativa, 

foi analisado o conceito de gênero e o blog para observar quais são as suas representações 

femininas. Observou-se que as conquistas do gênero feminino não chegaram ao campo de 

todas as religiões. Na maioria delas, as mulheres ainda são vistas como um sexo inferior, 

submissas aos seus maridos, relegadas ao serviço doméstico e à educação dos filhos. 

Utilizando-se da abrangência da internet, a igreja Universal veicula estereótipos 

conservadores do masculino e do feminino que são reproduzidos na ética da igreja 

evangélica, naturalizando as relações desiguais de gênero na sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

Em pleno início do século XXI as desigualdades de gênero ainda não foram 

superadas. Um exemplo disso é a desigualdade da mulher no mercado de trabalho e o fato 

das funções do lar ainda serem atribuídas a elas. A religião sempre foi um espaço 

importante na construção das relações e representações de gênero, e hoje tem se apropriado 

das tecnologias digitais para levar seu discurso aos fiéis. 

Diante deste contexto, esta pesquisa busca analisar quais são as representações 

construídas no blog de Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, fundador da Igreja 

Universal do Reino de Deus. O objetivo é identificar quais são as representações do 

feminino que o blog constrói e discutir a relação entre meios digitais, religião e gênero. 

A reflexão crítica sobre esta relação é importante porque os meios de comunicação 

representam uma forma de construir as identidades e de reforçar certos estereótipos 

presentes na sociedade. Hoje, esse papel foi amplificado com o desenvolvimento de novos 

aparatos tecnológicos. 
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A partir da metodologia qualitativa, foi feita uma reflexão teórica sobre o conceito 

de gênero e suas interfaces com a religião. Com base nesta discussão, foi realizada a análise 

do blog para observar quais são as suas representações femininas e discutir a relação entre 

meios digitais, religião e gênero. 

 

GÊNERO 

A discussão teórica sobre a categoria gênero foi desenvolvida pelo feminismo 

contemporâneo na década de 1960, para compreender a partir das análises científicas as 

diferenças e as desigualdades entre os sexos e como essa situação é construída nas relações 

sociais. 

Os movimentos feministas surgiram com o objetivo de pôr em questionamento as 

identidades de gênero que estavam sendo construídas até então e a desigualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Como explica Meyer (2003, p.11 - 13), o feminismo teve duas 

ondas. A primeira iniciou-se na busca pelo direito do voto e terminou quando o objetivo foi 

alcançado. Porém, tal objetivo trouxe outras conquistas como condições dignas de trabalho, 

direito à educação entre outros. A segunda onda ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970 no 

Ocidente. 

As mudanças nos costumes proporcionadas pelo movimento da década de 1960 

fortaleceram o movimento feminista. A segunda onda do feminismo ampliou os debates 

sobre a subordinação da mulher ao poder masculino e seu papel na sociedade. Neste 

momento procurou-se compreender e explicar teoricamente as diferenças sociais e políticas 

nas relações de gênero. 

         Nesse contexto, estudos feministas buscaram mostrar que não são as características 

físicas isoladamente (argumentos do senso comum, da ciência e da religião) que definem o 

que é um homem e o que é uma mulher e que podem justificar as desigualdades de gênero, 

mas sim 

[...] os modos pelos quais as características femininas e masculinas são 

representadas como mais ou menos valorizadas, as formas pelas quais se re-conhece 

e se distingue feminino de masculino, aquilo que se torna possível pensar e dizer 

sobre mulheres e homens que vai constituir, efetivamente, o que passa a ser definido 

e vivido como masculinidade e feminilidade, em uma determinada cultura, em um 

determinado momento histórico (MEYER, 2003, p.16). 

 

Meyer (2003) apresenta quatro implicações das discussões de gênero desenvolvidas 

pelo feminismo após a década de 1960: 
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1- Gênero não é algo que nasce conosco pronto e acabado. Mas é construído ao longo 

de nossas vidas. Essa construção se dá de forma desarmônica e não linear e com a 

participação de instituições como a escola, a religião, a família e a mídia. 

2- Gênero é definido que acordo com a cultura e o momento em que o indivíduo está 

inserido.  O que a autora define como “marcas sociais”, ou seja, classe, raça/etnia, 

sexualidade, geração, religião e nacionalidade, modificam a forma como o feminino e o 

masculino são vistos. 

3- Citando Simone de Beauvoir (1980), a autora afirma que não se nasce mulheres, 

mas se torna mulher. Sendo assim, é necessário analisar quais são os processos que atuam 

nessa transformação se desejar-se mudar as relações de hierarquia entre gêneros.  

4- Não se nega a importância do corpo biológico para se distinguir homem e mulher, 

mas sinaliza-se que é fundamental observar o campo social para discutir as desigualdades 

nas relações de gênero. 

O termo “gênero” não trata apenas do feminino, mas deixa espaço para o masculino 

(já que pode-se falar em gênero feminino e gênero masculino) e resgata a análise da 

história, das formas de organização social, das representações das diferenças sexuais e das 

condições criadas para o acesso aos recursos sociais para compreender e explicar o lugar 

social do feminino e do masculino na sociedade (MEYER, 2003, p.14-15). 

As discussões sobre as relações de gênero na sociedade trouxeram avanços sociais, 

mas ainda hoje as características biológicas continuam sendo determinantes para se definir 

o que é uma mulher e qual o comportamento social que se espera desse ser. Assim, 

qualidades e sentimentos como carinho, compreensão, intuição, dedicação ao lar e à família 

são caracterizados como femininos. Excluindo, desse modo, tais sentimentos do universo 

masculino. A mulher também é definida como a parceira sexual do homem, eliminando 

assim a possibilidade de sexo entre homens e reservando um espaço para a mulher ao lado 

do homem não só como parceira sexual mas também esposa, amante, companheira e 

concubina.  

Nessas definições observa-se a análise de características biológicas e até 

comportamentais para diferenciar homens e mulheres, mas ainda não se analisa a influência 

que a sociedade, a cultura entre outros fatores exercem nessa construção. Tampouco se 

verifica que processos dão margem para que o corpo biológico seja utilizado como 

justificativa para discriminação social. Para observar esses pontos, seguir-se-á com essa 

análise. 
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 Segundo Louro (2001, p.11), para compreender como se dá a construção da 

sexualidade é preciso assimilar dois pontos. O primeiro é a compreensão de que a 

sexualidade acontece não somente no plano pessoal mas também social e político. O 

segundo é a aceitação do fato que a sexualidade é construída pelo indivíduo de diversas 

formas. Ou seja, um ser humano se define mulher ou homem não só pelas características 

físicas que carrega ou pelo que pensa sobre sua sexualidade mas também pela cultura, pela 

sociedade e pelo momento em que vive. O ser humano nasce com um corpo que pode ser 

feminino ou masculino (nesse momento deixaremos de lado os seres humanos 

hermafroditas) e a partir da cultura em que ele está inserido essas caracterísitcas biológicas 

sexuais vão ganhar significados sociais.  

Os adornos construídos para os corpos vão incorporar significados sexualizados 

(LOURO, 2001, p.14-15). Por exemplo, na nossa cultura, as mulheres usam vestidos, 

decotes, brincos e colares; os homens usam gravatas, camisetas com estampas masculinas e 

assim por diante. Os objetos usados para enfeitar o gênero desse corpo também sofrem um 

processo de feminilização ou masculinização. Não é a toa que identificamos uma bolsa ou 

um brinquedo como feminino ou masculino, por exemplo, o objetivo desse processo é 

identificar quem é feminino e quem é masculino a partir dos objetos que utiliza. 

Louro (2001, p.15) destaca ainda que esse processo de identificar biologicamente a 

que gênero pertence, enfeitar o corpo e sexualizar os objetos usados para esse fim acontece 

para diferenciar um sexo do outro. E essa diferenciação leva a separação de papéis e 

hierarquias. É nesse momento que o homem é visto como o sexo mais forte e superior, e a 

mulher é vista como o sexo frágil que deve ser parceira sexual e da vida desse homem. 

Desse modo, papéis domésticos são relegados à mulher e o trabalho em um ambiente 

externo a casa é destinado ao homem. E ainda qualidades, ações e sentimentos como 

obediência, doçura, meiguice, choro e carinho são identificadas como femininos e 

virilidade, destreza manual e força são destinados ao masculino. 

Não pode ser esquecido que não são somente esses fatores que operam na definição 

de gênero mas também a cultura, a religião, a raça, a geração, a nacionalidade, a etnia, a 

história e a classe social de cada indivíduo, a família, a escola e a mídia. Todos esses itens 

criam uma identidade de gênero considerada “normal” porém cada indivíduo constrói a sua 

identidade sexual da maneira que acredita ser mais adequada. Se alguém faz uma identidade 

diferente do que se considera “normal”, surgirá um conflito.  
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De fato, quando um bebê nasce, a sociedade em que está inserido já atribuiu 

significados do que seria “normal” para o feminino e o masculino. Isso ocorre de diferentes 

maneiras em diferentes culturas. Na nossa sociedade, por exemplo, o “normal” está em 

transição. A mulher antes era dedicada a casa e à família, hoje busca independência 

financeira e trabalha fora de casa. Em outra cultura, o “normal” é que trabalhos braçais 

sejam destinados às mulheres. Portanto, a cultura possui um papel muito importante na 

construção sexual do indivíduo e a religião também é vista como uma expressão dessa 

cultura que exerce grande peso no desenvolvimento desse processo. 

 

GÊNERO E RELIGIÃO 

A construção de gênero que se faz na religião é arcaica. A maioria delas ainda tem a 

ideia de que a mulher deve ser frágil e submissa ao marido. Para Rosado-Nunes (2005), as 

mulheres são apontadas como as que mais investem em religião e, portanto, são 

consideradas mais religiosas. Porém esse dado esconde um fato importante: as religiões são, 

como outros campos da sociedade, predominantemente dirigidas por homens. Conforme 

indica a autora, 

Historicamente, os homens dominam a produção do que é “sagrado” nas diversas 

sociedades. [...] Normas, regras, doutrinas são definidas por homens em 

praticamente todas as religiões conhecidas (ROSADO-NUNES, 2005). 

 

Às mulheres é reservado apenas o “direito” de seguir essas normas, regras e 

doutrinas. As religiões classificam o feminino e o masculino como diferenças definidas 

divinamente e, portanto, indiscutíveis. Essas diferenças tomam forma de dogma e cada 

gênero tem um papel a cumprir que não deve ser questionado. As conquistas femininas 

ainda não foram adequadamente incorporadas em grande parte das práticas religiosas na 

sociedade moderna. 

A religião prega que somente ela pode dar respostas para questões da existência 

humana. Dessa forma, não abre espaço para uma reflexão pessoal. Em busca de respostas 

para a sua existência e soluções de seus problemas sociais, porém sem incentivos para 

encontrá-las dentro de si os fiéis lotam igrejas e templos religiosos. Se alguém resolver 

questionar um mito ou criticar um dogma, será visto como um traidor ou, no mínimo, com 

desconfiança. 

Delicato (2008, p. 3-6) aponta em sua que os discursos religiosos muitas vezes 

recorrem a trechos bíblicos que incentivam a submissão feminina, a imposição de formas de 
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comportamentos hierarquizados entre homens e mulheres e a construção da mulher 

pecadora que eternamente carregará a culpa pelo ato cometido por Eva. 

Hörlle, Terra e Brunnet (2010, p.2) realizaram uma análise das relações de gênero 

observando quatro diferentes religiões. Entre as práticas religiosas observadas está o culto 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). 

Na análise da IURD, os autores apontam que a visão tradicional do papel da mulher 

é reproduzida, pois elas não podem participar da hierarquia clerical e porque ainda 

predomina a ideia de que o homem seria a cabeça (quem toma as decisões) e a mulher o 

corpo (quem as executa). A mulher ideal é aquela que cuida do lar, dos filhos e do marido. 

Trabalha em casa e deixa o trabalho externo para o marido. A mulher independente é 

considerada infeliz, pois sempre buscará a liberdade e não a atingirá enquanto não 

reconhecer que o homem é o chefe da casa e do relacionamento e que Deus lhe deu esse 

poder. Os autores concluem que a IURD não acompanhou a evolução do papel feminino e 

segue designando à mulher um papel submisso em relação ao homem. 

Apesar da mulher ainda ser representada de forma submissa no ambiente religioso, 

elas frequentam muito as igrejas e os templos, trabalham nesses lugares como freiras, 

pastoras, obreiras, bispas e etc., e levam parentes e amigos para frequentar tais espaços com 

elas. Para atrair tantas mulheres e também novos fiéis a igreja utiliza diferentes estratégias, 

entre eles as ferramentas midiáticas de grande alcance na sociedade como a televisão, o 

rádio, a mídia impressa e mais recentemente a internet. 

 

RELIGIÃO E INTERNET 

O desenvolvimento da internet no Brasil ocorreu após 1995 (BRANT, 2011). 

Apesar da inclusão digital ainda não ser uma realidade para os todos os indivíduos no 

Brasil, desde a década de 1995 vem aumentando o número de internautas no país. Segundo 

dados da pesquisa realizada pelo Ibope (Intituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) 

em março de 2011, o Brasil possuía 43 milhões de usuários da internet, que realizam 

conexões de casa ou do trabalho (CABRAL, 2011). 

Para Dornelles (2002), a internet mudou a forma das pessoas se relacionarem, já que 

agora é possível estar com alguém em qualquer parte do mundo. O autor destaca algumas 

possibilidades que a internet traz para a interação entre seus usuários, são elas: a 

possibilidade do indivíduo escolher seu papel – em um perfil de rede social é possível 

inventar uma personalidade, a nossa existência pode ser qualquer coisa que imaginarmos -, 
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a invalidade das leis off-line no mundo on-line, a fragmentação do eu – que proporciona 

estar em outro lugar em segundos -, e a valorização do anonimato – na internet podemos 

dizer qualquer coisa sem nos comprometer com isso.  

As possibilidades de comunicação proporcionadas pela internet também estão sendo 

incorporadas pelas religiões. Dorneles (2002) evidenciou em sua pesquisa que algumas 

igrejas evangélicas estão utilizando a internet para evangelizar e atingir com a sua palavra – 

e por vezes converter – um maior número de pessoas. Para o autor, a internet favorece o 

contato e incentiva os mais tímidos a conhecer a palavra uma vez que a ferramenta 

possibilita o anonimato. 

Apesar de seus benefícios, a evangelização via internet ainda é pouco difundida, 

pois nem todos têm acesso à rede. Porém atinge uma camada da sociedade, de 

universitários e empresários, que estavam afastados da igreja. Segundo Dorneles (2002), a 

religião evangélica é a que mais usa essa ferramenta já que sempre esteve mais aberta a 

novas tecnologias. 

A internet deixa facilmente a disposição de fiéis e não fiéis informações amplas que 

outrora não teriam. Além disso, permite a evangelização e possibilita o contato entre igreja, 

fiéis e não-fiéis e dá a liberdade de qualquer pessoa, usando do anonimato que a internet 

possibilita, conhecer a igreja. 

As características da religião e da internet permitem a união de ambas. Por exemplo, 

o mundo moderno é bastante voltado para a individualidade, inclusive no campo religioso. 

A internet, que também possui a característica de enfatizar o indivíduo, se apresenta como 

uma ferramenta ideal para que a pessoa expresse a sua individualidade religiosa, pois a 

religiosidade poderá ser exercida e expressada em espaços privados, sozinhos, podendo 

assim ser uma alternativa para as práticas coletivas e presenciais nos templos (DORNELES, 

2002).  

As religiões estão percebendo a importância da internet no desenvolvimento da 

comunicação atualmente, estão investindo nessa nova tecnologia para conquistar novos fiéis 

e preservar os atuais. Muito atenta ao novo, a IURD não ficou para trás e também utiliza a 

internet. 

 

IURD E A INTERNET 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

 A Igreja Universal do Reino de Deus possui um site, o 

http://www.arcauniversal.com/iurd/. O site tem como objetivo apresentar a religião para 

quem ainda não a conhece, aproximar-se dos fiéis e, principalmente, evangelizar. 

 No site é possível comprar livros, CDs e outros artigos religiosos, aderir a alguns 

serviços como receber mensagens de fé pelo celular e assinar o RSS
4
 da igreja e ser 

integrante de algumas comunidades como seguir a IURD no twitter e participar da 

Comunidade Universal – uma rede social da IURD. Há também no site dicas de 

comportamento e convivência. O site sugere aos leitores de que maneira eles devem agir, se 

vestir e até arrumar a própria casa. 

 

BLOG CRISTIANE CARDOSO 

Não se sabe ao certo desde quando o blog está no ar, porém o post mais antigo data 

de 06 de setembro de 2008. Cristiane Cardoso é filha de Edir Macedo fundador da Igreja 

Universal. Ela ajudou a fundar diversas igrejas com seu pai e é autora de diversos projetos 

da Universal, todos voltados principalmente para as mulheres. O objetivo do blog é que 

Cristiane possa divulgar seus projetos, falar sobre diversos assuntos para as fiéis, 

evangelizar e ditar normas de comportamento.  

Disponível em http://cristianecardoso.com/pt/, o blog possui um menu superior com 

cinco botões: home, sobre mim, projetos, extras e contato. Na home temos um banner que 

muda com frequência, sendo dois mostrando duas campanhas que Cristiane participa, um 

com uma foto sua que nos leva à página “sobre mim” e o último com outra foto sua falando 

sobre a história “amor em ruínas”, uma história postada em capítulos sobre um casal, que 

não fica claro se trata-se de uma história fictícia ou não. 

           Acima do banner rotativo há ícones que levam para a página de Cristiane no 

facebook, no tweeter, fotos no flicker e as atualizações de RSS. Descendo com o cursor 

temos acesso aos posts de Cristiane. 

HOME 

Do lado direito da home o internauta tem a possibilidade de se cadastrar e receber 

novos posts, ver um “comentário da semana”- sempre com uma fiel dizendo como os posts 

e livros de Cristiane a ajudaram a ter uma vida melhor -, tweets mais recentes, próximos 

eventos em que ela estará presente, RSS de outros blogs, podcasts e vídeos mais recente, 

                                                 
4 
O usuário escolhe de que sites quer receber um aviso de atualizações e é notificado por e-mail toda vez que 

aquele site tem uma novidade. Além disso, fica em seu navegador uma lista com as alterações recentes de 

todos os sites que o usuário assinou. 
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uma aba que possibilita ao internauta selecionar uma categoria de post, uma lista com links 

de outros blogs (entre eles o de Edir Macedo), uma lista de comunidades das quais ela 

participa, os links dos sites de Godllywood (sobre o qual falaremos em breve) e da 

Universal, além de comentários recentes. 

 

SOBRE MIM 

O botão “sobre mim” é subdividido em dois: Minha música e Biografia. O primeiro 

contém a letra evangélica de uma música de Cristiane e no segundo encontramos uma 

extensa biografia da vida dela. Ela conta sobre sua infância, e os sofrimentos que passou, 

mas que foram superados, pelos desabafos que escreveu em seus diários. Fala sobre como a 

família inteira se envolveu para fazer a IURD crescer, sobre o pai (cujo nome não é citado 

em momento algum) que abandonou seu emprego para “atender ao chamado de Deus”, e 

sobre como ele se ausentava de casa pela nova igreja e como a mãe supria essa ausência 

explicando às filhas que eles tinham que se sacrificar pela IURD (um sonho do pai). 

Cristiane segue contando que em 2003, decidiu que poderia fazer mais do que apenas abrir 

e expandir igrejas enormes por todo o mundo e decidiu escrever artigos, livros, colunas e 

realizar programas de rádio e TV para mulheres. 

 

PROJETOS 

No botão projetos encontramos posts relacionados aos projetos por ela 

desenvolvidos e um sub-botão para cada uma das sete campanhas feitas por ela. A primeira 

é a Campanha “eu te amo”. Ela defende que amor não é um sentimento e sim uma ação de 

devoção a pessoa amada e a Deus. Vai contra as pessoas que dizem “eu te amo”, mas não 

fazem nada pela pessoa amada, que dizem que amam Deus mas não fazem nada para 

demonstrar isso. Cristiane convida as suas leitoras a participar dessa campanha, no entanto 

para isso elas devem seguir duas regras: 

[A primeira é:] Toda semana, você vai tirar pelo menos um dia pra mostrar a 

alguém em prática o quanto você o/a ama. Isso talvez seja dizer a verdade sobre 

quem ela/ele é, e ser assim uma amiga de verdade. Talvez seja fazer um esforço pra 

ajudá-la/lo de alguma forma.[A segunda:] Toda semana você terá como objetivo 

salvar uma alma. Ou você vai conversar, ligar, ou mandar um e-mail pra uma 

pessoa pra falar de Jesus ou dar um folheto ou um livro que ajudará uma pessoa a se 

aproximar de Deus. (CARDOSO, 2011 SIC). 

 

É possível observar na segunda ação descrita na campanha de Cristiane seu objetivo 

de evangelizar ainda mais pessoas. Na medida em que coloca na fiel a responsabilidade de 
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falar sobre Deus com outra pessoa. Em seguida, Cristiane convida suas leitoras a 

participarem, mudarem o mundo e postarem seus testemunhos no blog. Abaixo está um 

desses testemunhos. 

Olá minha querida dn. cristiane, sempre leio e acompanho o blog da senhora, sou 

esposa aqui no interior de São Paulo,e vi essa campanha que sinceramente achei 

maravilhosa, comentei sobre tal campanha com meu esposo, e ja colocamos ela em 

pratica aqui em nossa igreja, as pessoas a principio vão mostrar o amor delas por 

pessoas que elas conhecem como pai, mae, irmão… etc, trazendo elas a igreja aos 

domingos, (e preparamos um kit com o jornal da iurd para eles entregarem) vamos 

mostrar a eles o que é o amor pelas almas, então elas vão começar espalhar amor 

para quem elas não conhecem.. tenho certeza que vai arrebentar, esse vai ser o 

primeiro domingo da campanha aqui, vou mandar as fotos para senhora mostrando 

os resultados, que Deus venha abençoar cada dia mais a senhora e o esposo.. bjos.. 

Karen (obrigada pela direção, que concerteza veio do Proprio Deus) (CARDOSO, 

2011 SIC) 

 

 O primeiro item notado nesse relato é o fato de Karen se referir à Cristiane como 

“minha querida dona Cristiane”. A expressão de carinho especial e respeito é bastante 

frequente nos textos que as fiéis postam para Cristiane em seu blog. O segundo item 

observado é que Karen se denomina “uma esposa do interior de São Paulo”. Ou seja, ela se 

anula enquanto indivíduo e passa a ser a esposa de alguém, a sua identidade é definida em 

função de outra pessoa – um homem. Seguindo seu depoimento, percebe-se que Karen 

considera que demonstrar o amor que se sente por alguém é levar a pessoa amada à igreja 

aos domingos e entregar um kit com um jornal da IURD. Ou seja, se demonstra o amor 

evangelizando o outro. 

 No sub-botão coisas de mulher, encontramos vídeos de Cristiane com outras 

mulheres com os seguintes temas: “Estética ou conforto?”; “Vestindo para o sucesso”; “A 

beleza é fundamental?”; “Como vencer traumas” e “Como combater o envelhecimento”. 

Com esses temas sob o tópico “coisas de mulher”, é possível observar que na visão de 

Cristiane estética, beleza, moda e etc. são temas referentes às mulheres.  

A associação destas temáticas com o mundo feminino representa um imaginário 

tradicional das relações de gênero, conforme discutido por Louro (2001), pois esses 

discursos continuam naturalizando a preocupação com a beleza e com a aparência como um 

comportamento exclusivo da mulher na sociedade. Porém, essas são construções sociais que 

são reproduzidas principalmente pela mídia, portanto não são naturais. 

O vídeo “Vestindo para o sucesso” é muito interessante, pois Cristiane e suas 

amigas se contradizem em vários momentos. Apesar de mostrarem que a sociedade pratica 

atos de discriminação ao julgarem as pessoas pela aparência, pelas roupas que estão usando 
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e que as mulheres são as que mais sofrem pressão para se vestirem bem e que a indústria da 

moda as forçam a comprar cada vez mais, para aumentar o lucro de empresarial, 

contraditoriamente elas afirmam que é por meio do visual que transmitimos uma boa 

impressão e que por isso as mulheres precisam se vestir bem e adequadamente para cada 

situação. 

O sub-botão curso sobre casamento fala sobre o curso que Cristiane e o marido 

criaram quando perceberam a alta taxa de divórcio nos EUA, país onde vivem atualmente. 

O curso pretende entender os problemas conjugais pelos quais os casais passam e ajudá-los 

a ter um casamento feliz. 

O sub-botão Godlywood fala sobre o programa de mesmo nome. De acordo com 

Cristiane, a falta de crença no casamento que existe hoje em dia é degradante e um dos 

motivos é a forte influência dos filmes hollywoodianos. Tentando entender “o que está 

errado com as moças de hoje em dia” (CARDOSO, 2011) – e colocando nas moças a 

responsabilidade de um casamento bem sucedido – Cristiane criou esse programa que 

consiste em tarefas a serem feitas pelas mulheres com a finalidade de melhorar o casamento 

ou se preparar para ele. 

O Godlywood é composto por três grupos: Pre-sisterhood, Sisterhood e Mulher-V. 

Tudo começou com o Sisterhood, um grupo de mulheres de 14 a 30 anos que  

fizeram um voto de fazer parte desse grupo exclusivo que consiste de tarefas 

mensais para cada área de suas vidas, aconselhamento particular, reuniões mensais, 

passeios trimestrais e eventos, novas amizades, desafios diferentes, etc. 

(CARDOSO, 2011 SIC).  

 

Abaixo segue um trecho da descrição de Cristiane sobre o programa. 

 

[...] Nós estávamos vendo essas mulheres destruírem a si próprias como também a 

imagem de outras mulheres, como nós, que conseguimos evitar esses erros. 

[...] O ponto é que meninas estão aprendendo todo esse lixo com Hollywood, e 

como você acha que a nossa sociedade estará em dez anos? [...] No entanto, as 

implementações de Deus não mudaram e aqueles que decidiram viver por elas não 

sofrerão as conseqüências de uma sociedade Hollywoodiana que tem sofrido 

lavagem cerebral nos dias de hoje. Foi aí que uma idéia maravilhosa se formou em 

minha mente […] E se nós começássemos a trabalhar com um grupo de mulheres na 

igreja que decidiram ser diferentes? E se déssemos para elas tudo que sabemos a 

respeito de ser de Deus? (CARDOSO, 2011 SIC). 

 

Podemos perceber na leitura do trecho acima que Cristiane culpa demasiadamente a 

indústria hollywoodiana por meninas engravidarem na adolescência. É como se essas 

meninas não tivessem vontade própria e aceitassem tudo que lhes é transmitido na 
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televisão. No discurso de Cristiane os meninos não são responsabilizados pelo 

desenvolvimento da gravidez na adolescência, pois essa responsabilidade é apontada como 

exclusiva das meninas. 

[...]Se as moças são ensinadas a como serem mulheres de Deus, então a sociedade 

terá mães, filhas, companheiras de trabalho, famílias e MULHERES melhores, que 

valorizam as coisas boas da vida. Moças que se guardam até o casamento, que 

sabem como cuidar de uma casa e também seguir uma carreira, que não estarão 

seguindo as sexy e ruins tendências da moda, e sim as direções de Deus 

(CARDOSO, 2011 SIC). 

 

No último parágrafo – conforme pode-se observar acima - é explícita a definição de 

uma boa mulher na opinião de Cristiane. É aquela que não faz sexo antes do casamento, que 

sabe fazer as tarefas domésticas, que sabe seguir uma carreira, que não segue as tendências 

da moda - que vendem uma imagem excessivamente sexy de mulher -, e que segue a 

palavra divina. O modelo de mulher idealizada no discurso de Cristiane é conservador, pois 

nega a evolução do papel da mulher conquistado pelos movimentos feministas no século 

XX apontados por Meyer (2003), relegando a mulher o trabalho doméstico, a submissão ao 

poder masculino e a negação do livre exercício da sua sexualidade. 

 O sucesso do Sisterhood foi tão grande que expandiu para todo o mundo e para 

outras mulheres. Por isso o pre-sisterhood foi criado para meninas de 8 a 13 anos e a 

Mulher-V para mulheres com mais de 30 anos. 

O pre-sisterhood apresenta ideias atrasadas sobre o papel da mulher na sociedade 

para meninas muito novas, que não tem a opção de decidir se querem isso ou não para suas 

vidas. 

A partir do discurso de que as meninas recebem más influências na escola e na 

mídia o programa visa a ensiná-las a serem meninas melhores. Os regulamentos desse 

grupo são:  

[...] agradecer a Deus em tudo o que eu faço, ser obediente em casa, na escola, na 

igreja e aonde quer que eu vá, honrar meus pais, meus irmãos e os adultos, escutar 

minha Pre-Big Sisters [a mentora que acompanhará a criança nesse programa], ser 

honesta e sempre falar a verdade e ser um exemplo e me comportar como a pequena 

dama que Deus quer que eu seja. (site do pre-sisterhood - tradução de Camila de 

Melo Silva) 

  

Percebemos aqui ainda a manutenção do discurso conservador sobre o papel da 

mulher desenvolvido no Brasil no século XIX: 

[...] agregou às funções de mãe, dona-de-casa e esposa a função de educadora dos 

filhos da pátria. Dessa forma, nas primeiras décadas dos anos novecentos, no 

imaginário da sociedade brasileira, a mulher assumia alguns ethos: pureza, doçura, 

moralidade cristã, maternidade, generosidade e patriotismo (ALMEIDA, 2011, p.4). 
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O papel relegado à garota segue sendo o de uma pessoa obediente, submissa, 

comportada e meiga. Se quiserem ser consideradas boas garotas, as meninas – tão novas – 

terão que se enquadrar nessas regras. É interessante notar que em nenhum momento é dito 

aos meninos como eles devem se comportar. 

O Mulher-V tem como público-alvo as mulheres com mais de 30 anos. O programa 

teve tanto sucesso que virou livro e dá dicas de como a mulher pode se tornar uma mulher 

mais virtuosa. Mulher-V, na definição da autora, é aquela que vai contra a definição de 

mulher moderna, é aquela mulher que qualquer homem daria tudo para ter, pois ela é 

repleta de virtudes. Ela cuida da família, dos serviços domésticos, são ótimas mães, filhas, 

esposas e rainhas do lar. Na construção desse ideal feminino a autora reforça também uma 

visão conservadora sobre como os papéis de gênero devem ser desempenhados na 

sociedade afirmando que:  

[...] Os homens são diferentes de nós. Eles foram feitos para se concentrar e 

conquistar. Nós lutamos para fazer as mesmas coisas que eles fazem e ainda ser 

mãe, esposa e rainha do lar. Mas nós não somos eles, e não podemos querer fazer os 

dois papéis sem que nos prejudiquemos  (CARDOSO, 2011, p.109). 

 

Ao final do livro, Cristiane convida as mulheres que se verem beneficiadas com o 

livro a se unirem e passarem adiante os ensinamentos.  

Seguindo com a análise do botão projetos, têm-se ainda os sub-botões livros, 

podcasts
5
 e vídeos. Todos com temas relacionados à mulher, ao casamento, “Como ser uma 

mulher de fé”, “O peso de ser uma mulher solteira” e etc. 

 

EXTRAS E CONTATO 

 Nesses botões é possível encontrar dicas de beleza (cabelo, maquiagem e moda), de 

casa (como arrumar a cama, como passar roupas e etc), receitas, livros e filmes. Além da 

possibilidade de postar dúvidas e comentários para Cristiane. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os movimentos feministas do século XX e XXI permitiram um estudo de gênero 

que mostrou que o que diferencia um homem de uma mulher não são apenas as 

características biológicas, mas principalmente a cultura, a religião, a raça, a geração, a 

nacionalidade, a etnia, a história e a classe social de cada indivíduo, a família, a escola e a 

                                                 
5
 Arquivo de áudio ou de vídeo atualizado via RSS. 
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mídia da sociedade em que o indivíduo está inserido. Essa discussão permitiu os avanços 

das lutas pela igualdade e a conquista de direitos das mulheres na sociedade. 

Analisando o blog de Cristiane Cardoso pode-se notar que a autora, bem como a 

igreja que representa, ainda possui uma visão arcaica do gênero feminino, pois apesar das 

conquistas sociais das mulheres obtidas pelos movimentos feministas no século XX e XXI, 

ainda reproduz uma idealização feminina submissa ao marido, destinada ao trabalho 

doméstico, ao papel de mãe, esposa, sem liberdade sexual e autonomia.  

Tal idealização reproduz e naturaliza as desigualdades de gênero na sociedade. 

Pode-se concluir que Cristiane com seus livros, seus vídeos, seu blog e seus projetos não 

visa “apenas” evangelizar, mas também ensinar as mulheres como elas devem agir e se 

comportar para serem consideradas mulheres melhores e mais desejadas, mas sempre em 

posição de submissão ao poder masculino nas relações sociais. 

Faz-se necessária a ampliação dos estudos de gênero no campo religioso para construir uma 

sociedade igualitária para todos, pois a religião desempenha um papel muito relevante na 

representação social do feminino e do masculino, mas ainda reproduz uma visão muito 

conservadora e preconceituosa do lugar que a mulher deve ocupar na sociedade 

contemporânea. 
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