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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar as representações sociais de um 
grupo de mulheres da Comunidade Evangélica Ministério Apascentar de Nova 
Iguaçu, sobre o casamento. A partir daí, entender as concepções e ideias que elas 
têm a respeito do mesmo, bem como os papéis de homens e mulheres na vida 
conjugal. 
Sendo o campo de pesquisa uma igreja evangélica, será apresentada uma breve 
discussão sobre os evangélicos, com foco no protestantismo e o pentecostalismo 
brasileiro, apontando as características das três ondas do pentecostalismo.  
Para uma melhor compreensão do tema, discorreremos de forma sucinta sobre a 
história do amor e do casamento, abordando alguns pontos, desde a Idade Média 
até a contemporaneidade.  
Faremos um diálogo interdisciplinar entre a psicologia social, a sociologia e a 
antropologia, apresentando conceitos como: fato social, representação coletiva e 
representação social.  
Apresentaremos uma breve história sobre a igreja em questão e o curso “Casados 
para sempre”, como método de análise foram feitas pesquisas em referenciais 
teóricos e pesquisa de campo, tendo como resultado as representações sociais do 
grupo pesquisado.   
 
Palavras-chave: Protestantismo, pentecostalismo, casamento e representação 
social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work is to analyze the social representations of a group of women of the 
Evangelical Community Ministry of Nova Iguaçu Feeding on marriage. From there, 
understand the concepts and ideas they have about the same, as well as the roles of 
men and women in marriage. 
As the search field an evangelical church, a brief discussion will be presented on 
evangelicals, focusing on Protestantism and the Brazilian Pentecostalism, pointing 
out the characteristics of the three waves of Pentecostalism. 
For a better understanding of the issue, we will discuss briefly about the history of 
love and marriage, addressing some points, from the Middle Ages to the 
contemporary. 
We will do an interdisciplinary dialogue between social psychology, sociology and 
anthropology, with concepts such as social fact, collective representation and social 
representation. 
We will present a brief history of the church in question and the course "Married 
forever," as the method of analysis were done research in theoretical frameworks 
and field research, resulting in the social representations of the group studied. 
 
Keywords: Protestantism, Pentecostalism, marriage and social representation 
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“Assim como você se vê em sua alma, assim 

você será”. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como proposta analisar as representações sociais, de um 

grupo de mulheres da Comunidade Evangélica Ministério Apascentar (CEMA) de 

Nova Iguaçu, sobre o casamento. Para isso, fizemos uma pesquisa através de 

entrevistas com um grupo de mulheres que fizeram parte do curso “Casados para 

Sempre” ministrado na igreja citada. A partir dos dados colhidos buscamos 

compreender como elas entendem o papel do homem e da mulher no casamento. È 

um trabalho interdisciplinar, onde faremos um diálogo entre a psicologia social, a 

sociologia e a antropologia, e utilizaremos fundamentalmente as ideias de Durkheim 

e Moscovici. 

  A palavra representação, que de acordo com Ptikin (2006) pode aparecer de 

varias formas e em contextos diversos, tem vários sentidos em português, porém, é 

de origem latina, oriunda do vocábulo repraesentare que significa “tornar presente” 

ou “apresentar de novo”.  O conceito de representação tem um significado  

altamente complexo e, desde muito cedo na história dessa família de palavras, tem 

sido altamente abstrato. (PTINKIN. 2006, p.2)  

 Ptinkin (2006, p. 5) nos traz a informação de que possivelmente no final do século 

XIV ocorreu o aparecimento da palavra “represent” no Oxford english Dictionary. A 

partir dai a palavra “repraesentare” passou a ser cada vez mais utilizada de acordo 

com os desenvolvimentos de ideias representativas na teoria política e o 

desenvolvimento das instituições. No dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano 

(2007), a palavra aparece como significado de “imagem”, “ideia” ou ambas, sendo 

usado este termo pelos escolásticos se referindo a “semelhança” do objeto. 

Para Ockham o termo representação tem de três significados que são: A 

representação como ideia no sentido mais geral, como imagem e como o próprio 

objeto, enquanto, Kant generaliza seu significado, considerando-o como o gênero de 

todos os atos ou manifestações cognitivas, não dependendo de sua natureza de 

quadro ou semelhança. Dessa forma o conceito passou a ser utilizado em filosofia 

(Abbagnano, 2007, p. 853). 

È perceptível que o termo representação é um conceito em que dependendo do 

contexto pode apropriar-se de diferentes significados, podendo diferir de acordo com 

mapa semântico, idiomas e culturas...  Santos (2011) ressalta que é um termo muito 

utilizado na historiografia atual no Brasil, porém, poucos são os trabalhos em língua 
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portuguesa que falam sobre o assunto. Contudo, não me deterei à discussão 

conceitual e histórica em torno do termo representação1. 

Buscamos de forma bem resumida discorrer sobre uma das especificidades do 

termo representação, ou seja, o conceito da teoria da “representação social”. 

  De acordo com Durkheim (2007), a forma de ser, pensar e agir é imposta ao 

individuo pela sociedade de forma consciente ou inconsciente, o levando a seguir 

regras que existem antes de seu nascimento e subsistem depois de sua morte. Tais 

condutas podem ser observadas, se tornando assim, objeto de estudo da sociologia 

e são chamadas de fatos sociais. Percebendo ou não, o individuo é coagido a se 

enquadrar em um modelo social, ou seja, essa relação individuo / sociedade se dá 

numa relação coercitiva. Esta sociedade que subsiste para além do individuo, tem 

uma moral própria, e a essa moral podemos chamar de consciência coletiva. Nesse 

sentido, o social se impõe sobre o individual, onde o individuo não tem nenhum 

movimento ou participação no processo de sua construção.  Surge ai a critica de 

Moscovici à teoria de Durkheim. Álvaro e Garrido (2006) esclarecem que Moscovici 

não considera que o individuo esteja estático nesse processo e faz uma substituição 

terminológica trocando o nome de representação coletiva para representação social, 

pois para ele essa relação é dinâmica, e o individuo tem participação ativa. De 

acordo com Sêga (2000), para com Moscovici a representação social se apresenta 

como uma maneira de interpretar e pensar a realidade cotidiana, onde os 

comportamentos são estabelecidos a partir de um processo de elaboração cognitiva 

e simbólica. Ou seja, o sujeito cria suas representações. 

Sem nenhuma presunção de esgotar a discussão sobre o conceito, vamos discorrer 

sobre algumas características principais dos pontos apresentados para poder 

compreender o comportamento desse grupo de mulheres pesquisadas da CEMA, de 

acordo com suas representações. 

Para tal será necessário um breve passeio pela história dos evangélicos com foco 

no pentecostalismo, vertente religiosa que mais cresceu no Brasil nas ultimas 

décadas. Darei ênfase às três fases distintas, utilizando a metáfora das três ondas 

do pentecostalismo de Paul Freston (1993), especificando cada fase e suas 

características. A importância de considerar sobre esse assunto se dá devido à 

igreja em questão fazer parte da terceira onda do pentecostalismo, isto é, o 

                                                 
1
 Para um aprofundamento nesta discussão, sugiro a leitura: PITKIN. 2006. Representação: palavras, 

instituições e ideias. 
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neopentecostalismo, apresentando algumas especificidades nesse grupo no qual os 

outros não tem.  

Como iremos tratar das representações sobre o casamento é importante salientar 

alguns pontos principais da historia do mesmo, evidenciando sua construção social 

através dos tempos. Del Priore (2007) nos mostra que esse ideal de casamento e de 

amor que vivemos na atualidade é muito novo, pois, tanto o casamento, como o 

amor passaram por muitas fases de mudanças e transformações.  

 Nesse contexto faremos essa analise das representações sociais, pois segundo 

Moscovici, embora as representações sejam construídas na vida cotidiana elas se 

ancoram na história. (SÊGA, 2000) 
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1. BREVE RELATO SOBRE OS EVANGÉLICOS NO BRASIL. 

 

1.1- A formação do protestantismo clássico brasileiro.  

 

Neste capitulo, devido à igreja pesquisada estar inserida em uma “visão” 

neopentecostal, buscaremos compreender, através de um breve resumo de que 

forma se constituiu esse movimento no Brasil, designado a terceira onda no campo 

religioso pentecostal brasileiro. Porém, para que possamos compreender essa fase, 

faremos um breve relato sobre a inserção do protestantismo no Brasil, ressaltando 

seus desdobramentos, rupturas e multiplicações institucionais. 

No Brasil em muitos lugares o termo protestante foi substituído pelo termo 

evangélico. O crescimento dessa religião tem sido notório. Os evangélicos se 

tornaram um grupo que definitivamente não podem ser expostos em condição 

inferior, mas ao contrario tem ocupado uma posição importante no contexto de 

transformações recentes nas esferas política e social.  (FERNANDES, et al., 1998) 

 

Não se trata mais de uma categoria “lateral”, menos ainda “marginal”, como 
ela podia ontem aparecer ao cidadão comum e, aliás, aparecer-se a si 
mesma nas relações culturais cotidiana, mas com ela reencontramos agora 
uma autentica espessura social “bem brasileira” (dois a cinco salários 
mínimos...) Estamos em terreno “verdadeiro”, “representativo”, 
“significativo”. Uma porta de entrada possível para qualquer estudo de 
“religião (ou de cultura) popular” no Brasil. (SANCHIS, 1998. p. 151) 

 
 

O campo protestante é formado por igrejas históricas e pentecostais e se 

organizam em denominações. As igrejas históricas são a Luterana, Episcopal, 

Presbiteriana, Congregacional Cristã no Brasil e Batista. As pentecostais são a 

Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil 

para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Universal do Reino de Deus, Renascer 

em Cristo, Igreja de Nova Vida e entre elas também podemos citar o Ministério 

Apascentar e muitas outras. (SIEPIERSHI, 2011) 

Logo após o “descobrimento do Brasil” houve duas tentativas de inserção do 

protestantismo, porém foram tentativas frustradas, pois, embora tenham alcançado 

êxito na efetuação não foi possível à consolidação, porquanto foram expulsos pelos 

portugueses nas duas tentativas. De acordo com Silva (2011) a primeira tentativa de 

inserção, ainda na colonização, se deu no ano de 1555, pelos os franceses, que 
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tinham como objetivo criar uma comunidade religiosa, e mesmo que essa inserção 

tenha acontecido em 1555, o primeiro culto no Brasil apenas foi realizado 10 em 

março de 1557 (OLIVEIRA, 2013). A colônia Guanabara foi destruída em 1560, mas 

se destaca como o primeiro grupo protestante estabelecido na America Latina. A 

segunda tentativa ocorreu com a chegada dos Holandeses em 1630, no Nordeste, 

onde permaneceram por 15 anos, durante o período da ocupação holandesa da 

região até 1645, quando foram expulsos. (SILVA, 2011) 

No século XVIII, não houve tentativas de inserção protestantes, pois, as 

atividades do Santo Oficio coibiram qualquer entrada religiosa, e uma legislação 

rigorosa proibiu toda e qualquer tentativa. De acordo com Mendonça (2008) só 

entraria no Brasil quem estivesse a serviço da Coroa ou da Igreja Católica, portanto 

não ocorreram iniciativas protestantes, pois, não havia abertura religiosa. Apenas 

em 1808, com a chegada da família real no Brasil, houve mudanças significativas no 

cenário político brasileiro beneficiando a implantação do protestantismo.  

Segundo Mendonça (2008), devido à dependência econômica de Portugal em 

relação à Inglaterra foram abertos os portos brasileiros aos ingleses pelo Tratado de 

Comércio e Navegação, que favoreceu à criação de algumas comunidades 

religiosas protestantes Luteranas e Anglicanas advindas da Inglaterra, Alemanha, 

Suécia e Estados Unidos. Essas mudanças colocaram em discussão assuntos como 

a intolerância e a liberdade religiosa, por consequência disso a constituição de 1824 

concedeu-lhes certa liberdade de culto2. 

Dois tipos de protestantismo se instalaram na America Latina, o 

protestantismo de missão e o protestantismo de imigração (SILVA, 2011).  Segundo 

Siepierski (2011) mesmo com algumas liberdades como a construção de capelas, a 

fé foi professada de maneira doméstica sem proselitismo e permanecia em grande 

parte em comunidades fechadas, devido aos entraves estabelecidos pela religião 

católica, dominante no continente, e por isso não teve influencia marcante no Brasil. 

Já o protestantismo de missão teve forte influência na sociedade. Chegou ao Brasil 

do meio para o final do século XIX, com o objetivo claro de propagar a fé e converter 

                                                 
2
  Poderiam construir capelas nos territórios portugueses, porém, sem aparência de templo e sem o 

uso de sinos. 
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fiéis. Seu foco principal era abrir novas igrejas, se fortalecendo no século XX, 

quando a ação missionária Norte Americana se intensificou3. 

 

1.2- A “santidade”: a formação do movimento pentecostal. 

 

Siepierski (2011) relata que no século XIX, com o avanço da ciência e suas 

novas descobertas, houve forte reação religiosa fazendo com que os protestantes se 

organizassem em vários movimentos intencionando retomar o fervor religioso. Um 

desses movimentos deu origem ao pentecostalismo que teve uma grande 

importância na reorganização do protestantismo no Brasil. Com um movimento 

conhecido como “santidade”, a ênfase nas pregações tinha dois critérios necessários 

à vida cristã. O primeiro era a conversão, se converter as doutrinas do 

pentecostalismo e a outra a santificação, se afastar cada vez mais das coisas do 

“mundo” se parecendo cada vez mais com Cristo. Visão essa que se contrapunha ao 

comportamento das igrejas tradicionais, que têm um caráter mais nominal. Esse 

contexto é apontado por Siepierski (2011) o inicio do século XX, como o inicio do 

movimento pentecostal, quando um grupo de pessoas interpretando alguns trechos 

na Bíblia chegou à conclusão de que o Espírito Santo era diferente do que era 

ensinado nas igrejas, e que o batismo com línguas estranhas (glossolalia) era sua 

evidência. Esse movimento se alastrou nas igrejas protestantes que faziam parte do 

movimento denominado “santidade” e ficou restrito ao estado de Kansas. È 

importante citar que a influencia de W.J. Seymour, ex-escravo de origem Batista, em 

1905, foi importante na expansão do movimento pentecostal. Além de dar ênfase à 

“santidade” em suas pregações, passou também a dar destaque ao batismo com o 

Espírito Santo, o que fez com que, segundo Siepierski (2011), causasse muitos 

atritos e o fizesse ser convidado a se retirar de muitas igrejas, o levando a se reunir 

em casas com simpatizantes do movimento, organizando assim uma pequena 

multidão. Em pouco tempo ele se tornou uma referencia do movimento pentecostal. 

 O número de adeptos do pentecostalismo cresceu de tal maneira que se 

expandiu até o Brasil. Contudo, o pentecostalismo trouxe com ele muitas divisões, e 

as igrejas pentecostais desse período são em grande parte resultado de divisões 

das igrejas históricas clássica que se renderam ao movimento. Grupos adeptos 
                                                 
3
Em: < http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/anais/article/viewFile/550/396>. Acesso em 03/12/2014 

 

http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/anais/article/viewFile/550/396
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dessa nova forma de culto começaram a se reunir formando assim igrejas 

pentecostais, como foi o caso da Igreja Congregação Cristã do Brasil, fundada em 

1910, por presbiterianos, metodistas, batistas e católicos na cidade de São Paulo, 

sendo a primeira igreja pentecostal no Brasil. E logo no próximo ano, fui fundada a 

segunda, fruto de uma cisão da igreja Batista, a Assembleia de Deus, fundada em 

1911, que no inicio se chamava “Missão da fé apostólica”. De acordo com Siepierski 

(2011) essas duas igrejas formaram o que foi chamado de pentecostalismo clássico 

e cresceram muito mais que as igrejas protestantes históricas. 

Da mesma forma que as igrejas pentecostais clássicas nasceram da cisão 

com as históricas, muitas igrejas nacionais nasceram da cisão com a pentecostal 

clássica. E mais uma vez houve uma fase de grande fragmentação denominacional 

no pentecostalismo brasileiro. Na década de 50, nasce a da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, a única igreja fundada por uma mulher, e a Igreja Pentecostal O 

Brasil para Cristo, que dava ênfase a cura divina e a expulsão de demônios. 

Trouxeram inovação propagando sua mensagem através do radio principal meio de 

comunicação da época, o que contribuiu para uma aceleração no crescimento e uma 

maior quantidade de cismas tanto em igrejas históricas como em pentecostais. 

Siepierski (2011) ainda salienta que se rompia o limite entre o sagrado e o profano, 

pois eram utilizados para espaços de culto: cinemas, estádios e inclusive programas 

de auditório para propagação da mensagem o que era considerado um escândalo 

tanto para históricos quanto para pentecostais. Um acontecimento importante 

também foi o primeiro envolvimento político/partidário da igreja, onde foi eleito o 

primeiro deputado com os votos da igreja, o candidato a deputado federal Levy 

Tavares já na década de 60. (SIEPIERSKI, 2011). 

No auge dos anos 60 culminou o movimento de renovação espiritual, e as 

mudanças não pararam. Siepierski (2011) ressalta que o inicio de um novo 

movimento na década de 70, no qual eram aderidas novas ênfases como: teologia 

da prosperidade e a guerra espiritual, denominado neopentecostalismo, ou seja, um 

novo pentecostalismo, mais uma vez divisões e fragmentações ocorrem no cenário 

protestante. Na década de 80 começa a veiculação de programas evangélicos em 

televisão, o que trouxe uma grande visibilidade até então desconhecida para as 

igrejas evangélicas, contribuindo ainda mais para a aceleração de seu crescimento. 
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A principal igreja que deu origem a esse movimento é a Igreja Universal do 

Reino de Deus, no final da década de 70, com um modo de organização eclesiástica 

do tipo empresarial, utilizando entre outras coisas de forma agressiva os meios de 

comunicação e transitando pelo universo político partidário. (SIEPIERSKI, 2011) 

De acordo com Moraes (2010) essas igrejas nascidas a partir da década de 

70 teriam como características básicas uma postura menos sectária e ascética, ou 

seja, mais liberal e tendência a investimento em atividades extra-igreja como: 

atividades empresariais, políticas, culturais e assistenciais e são, sobretudo 

reprovadas pelo pentecostalismo clássico.   

Podemos perceber que as três principais fases de maior divisão e 

fragmentação no protestantismo, tiveram como motivação as diferenças, as 

novidades e as mudanças no cenário religioso, o que denota que desde o principio o 

protestantismo é resistente a transformações. 

Paul Freston, (1993) fazendo um resumo de toda historia do pentecostalismo 

no Brasil diz que esse movimento pode ser pensado em três fases de implantação e 

da o nome de “As três ondas do pentecostalismo”. Ele resume dessa forma: 

Pentecostalismo clássico, designado a primeira onda. Enfatiza o batismo com 

o Espírito Santo, utilização dos dons espirituais, rigor nos usos e costumes, profecia 

e pouca ênfase na cura divina. Surgem em 1910 com a igreja Congregação Crista 

no Brasil e logo depois com a Assembleia de Deus, seu foco era o evangelismo 

pessoal com cultos nos lares e abertura de igrejas. 

Pentecostalismo autônomo, designado de a segunda onda. Os anos 50 foi um 

cenário era de grandes mudanças, houve a democratização no Brasil, uma 

sucessão presidencial, um período de grande industrialização e um êxodo rural 

muito grande, o protestantismo torna-se um fenômeno urbano, e se dá nas cidades. 

Os nortistas vão para Assembleia de Deus, para congregação e para outras 

denominações. Essa onda surgiu no começo dos anos 60, com lideres nacionais 

advindos da fragmentação das igrejas pentecostais. Nascem igrejas como: Igreja do 

Evangelho Quadrangular, O Brasil Para Cristo, entre outras. A ênfase nessa onda é 

a cura divina, a evangelização em massa, o emprego de rádio e reuniões realizadas 

em estádios, praças publica teatros e cinemas. 
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Pentecostalismo neoclássico, neopentecostalismo, designado de terceira 

onda. Surge no final dos anos 70 e começo dos anos 80, o cenário é o Rio de 

Janeiro. O grande destaque é a Igreja Universal do Reino de Deus e em menor 

medida, a Internacional da Graça de Deus. A ênfase nesta onda está na teologia da 

prosperidade, batalha espiritual e o componente da cura interior, a liberalização dos 

usos e costumes, igrejas organizadas em contornos empresariais e utilizam a 

literatura e os meios televisivos. 

Há anos atrás esse assunto interessaria a poucos especialistas, porém hoje 

se tornou matéria de interesse geral, devido a seu frequente crescimento.   

Segundo o censo demográfico do IBGE (2010), em 1980 os evangélicos 

representavam 6,6% da população brasileira, em 1991 o percentual era de 9,0%, 

15,4% em 2000 e chegaram a 22,2% em 2010, ou seja, em 30 anos, o percentual de 

evangélicos passa de 6,6% para 22,2%. Entre 2000 e 2010 houve um aumento de 

16 milhões de pessoas. De acordo com essa pesquisa foi o segmento religioso que 

mais cresceu no Brasil no período intercensitário. 
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2. NOTAS SOBRE O SIGNIFICADO DO CASAMENTO NO OCIDENTE. 

 

2.1- O casamento como negócio de família. 

 

Neste capitulo vamos discorrer de forma breve sobre alguns acontecimentos que 

deram origem a alguns comportamentos que foram se transformando de acordo com 

a época, como por exemplo: os papéis do homem e da mulher, famílias, casamento 

e os ideais de amor. É importante ter conhecimento de tais transformações para 

facilitar a compreensão e a percepção de como essas construções através dos 

tempos nos afeta de forma significativa, interferindo em nossa vida cotidiana, nossa 

forma de pensar, de agir e por consequência em nossos relacionamentos. 

Até o século V, o casamento era um ato privado, feito em casa, pelo pai do noivo e 

não tinha interferência do clero. Havia apenas o objetivo de transmissão de 

heranças, títulos e alianças políticas, essencialmente, destinado a procriação. 

(ARAUJO, 2002). Vainfas descreve como era feito o ritual para o casamento. 

 

Começava com a promessa de casamento no ato da desposatio ou pactum 
conjugale - precursor do noivado atual. A cerimônia na casa da futura 
esposa reunia parentes do noivo e testemunhas. Trocavam-se palavras e 
bens. O pai da moça transferia a tutela de sua filha para o marido e este 
retribuía a doação com a entrega de uma donatio puellae (garantia do 
contrato) sendo a mulher parte do patrimônio familiar, sua entrega a um 
homem selava a união de duas famílias reais. Seguia-se o desposatio 
propriamente dito (...) o clímax ocorria no quarto nupcial, ao redor do leito 
de reuniam varias testemunhas que ficavam a olhar o casal despido para 
constatar a intenção da união carnal e da procriação e o pai do rapaz 
celebrava a união. (VAINFAS, 1986, p. 27) 

 
 

 De acordo com Del Priore (2007), na Idade Média, a felicidade estava na 

virtude, a sexualidade era apenas para procriação, sendo perversão servir-se dela 

para outras razões. Nesse período a poligamia era comum. A igreja a partir do 

século VIII se posicionou a favor da monogamia. Nesse mesmo período situa-se o 

nascimento da imagem do amor paixão na civilização cortesã, com características 

de hostilidade em relação ao casamento que fragilizavam a fidelidade conjugal. O 

amor cortês proibia fazer amor sem amor, e no casamento era o lugar onde o amor 

era proibido, pois, nessa época os teólogos consideravam adúlteros os maridos que 

fossem “apaixonados” por suas esposas, ou seja, o casamento só deveria estar a 

serviço da prole. (DEL PRIORE, 2007) 
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Segundo Del Priore (2007), o casamento era um negocio de família, um 

contrato que servia de bases a alianças, sendo que as alianças não eram feitas por 

escolha e nem por paixão dos cônjuges e sim por interesses familiares, sociais e 

políticos. O casamento estava ligado a transmissão de patrimônio, daí a 

obrigatoriedade do casamento ser uma aliança inquebrável, pois, estavam em jogo 

guerras, heranças, acordos políticos, terras, entre outras. De forma alguma era 

levada em conta a vida e o interesse individual. Os pais escolhiam cônjuges para os 

filhos de acordo com seus interesses. O amor não existia no casamento, era 

imprescindível eliminar o amor paixão e impor a obediência da mulher ao marido que 

lhe era imposto, o qual se sujeitava mais do que ao pai e aos irmãos. No caso das 

pessoas mais pobres, o casamento era uma forma de organizar o trabalho agrário. 

A partir do século XI, com a reforma Gregoriana, os clérigos passam a 

respeitar o celibato e os casados passam a respeitar a monogamia, ou seja, a partir 

da reforma o homem somente poderia ter uma esposa. O modelo anterior era 

poligâmico, neste modelo o homem poderia ter mais de uma esposa, sendo esse 

comportamento sinal de poder e riqueza. As concubinas e as amantes resistiram a 

esse período, porém, a poligamia desapareceu.  

No século seguinte o casamento foi transformado em sacramento. A partir dai 

já se inicia a intervenção do clero, que foi se adaptando aos costumes de cada lugar. 

O pai passou a levar a noiva para igreja a fim de entregá-la ao marido, que lhe 

pagava a o dote. (DEL PRIORE, 2007) 

È importante salientar que a necessidade de amor no casamento se dá 

somente a partir do século XX e XXI, a valorização desse sentimento por parte da 

igreja católica é muito recente.  

Segundo Del Priore (2007) a partir do século XVI, após o Concilio de Trento, a 

igreja católica objetivava reafirmar o casamento como sacramento e colocá-lo como 

instituição básica da vida dos fiéis, instituindo uma cerimônia de celebração com 

padre e altar.  

Entretanto o objetivo não era apenas reafirmar o casamento como 

sacramento, era também banir qualquer tipo de erotização, pois esse encontro teria 

como objetivo apenas a procriação, sem a mesma o casamento seria ilegítimo. 

Segundo Santo Agostinho “o prazer puro e simples era “concupiscência da carne” e 

a força do desejo não viriam de Deus, mas de satanás” (EPCT, 2012). 
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De acordo com Del Priore (2007), com o início do Renascimento, as virtudes 

do sexo e o charme de seus preparativos foram expostos sem cerimônias. As 

diversas etapas do amor sensual e do desespero amoroso foram cantadas por 

Shakespeare e outros, celebrando a satisfação do desejo, levando a sociedade 

ocidental, condenada a respeitar a decência e o pudor, á obsessão erótica, muitas 

vezes ligada ao culto à pornografia. O paradoxo da reforma católica foi o de 

coincidir, na Europa aristocrática com os desenvolvimentos da civilização 

renascentista. 

Na da Idade Moderna alguns costumes começaram a ser incluídos nas 

cerimônias de casamento. Além da presença de um padre, passou-se a exigir 

testemunhas, o anel, as promessas, entre outras coisas. As exigências eram cada 

vez maiores inclusive na intimidade do casal.  

Existiam obrigações que deveriam ser cumpridas, instituídas pela igreja 

especificamente para regrar o casamento. Como algumas das regras básicas que 

deveriam ser seguidas estavam a imposição da relação sexual obrigatória, sem a 

mesma o casamento deveria ser anulado, esse compromisso era chamado de débito 

conjugal. Entre as regras também estava a condenação de todo ardor na relação 

sexual com minuciosa classificação dos atos permitidos ou proibidos. Entre os 

proibidos estavam: o sexo oral, anal, jogos sexuais e posições onde o homem não 

estivesse em cima da mulher. Somente era permitida a relação genital com o fim de 

procriação, restringindo toda a sexualidade, pois, tratava-se apenas de diminuir o 

desejo e não de fazê-lo durar ou aumentá-lo. 

 As relações sexuais deveriam ser rápidas, sem intimidade e higiênicas. O 

beijo não era permitido ou nenhum outro tipo de carinho ou afeto. O matrimônio era 

regido por normas organizadas e controladas pela igreja.  Se por um lado o homem 

seguia rigidamente as normas dentro do casamento, por outro dava vazão aos seus 

desejos fora dele.  

Admirável era a virtude em detrimento do prazer. Para a igreja o amor no 

casamento deveria ser contido, reservado e limitado, pois, o amor sem limites é 

prejudicial e causa danos. É um amor semelhante ao amor paixão dos amantes. O 

homem é sábio quando ama sua esposa com discernimento e não com paixão, 

devendo assim controlar seus desejos e não se deixar levar pelo prazer do sexo, 
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pois, nada seria mais impuro que amar a esposa como amante. (DEL PRIORE, 

2007). 

Mudanças fundamentais tiveram lugar na sociedade Ocidental na Idade 

Moderna.   Entre elas a centralização do Estado que penetrou inclusive a vida 

privada, interferindo diretamente nos casamentos. Por conta disso a oficialização 

dos casamentos foi incentivada. A autoridade dos maridos foi reforçada sobre as 

esposas, e a mesma não tinha consentimento de realizar nenhum ato sem 

autorização.  

As reformas protestantes e católicas tornaram suas igrejas mais vigilantes 

sobre a moral dos fiéis e com a inquisição a igreja católica perseguia heresias e 

crimes "sexuais".  

E por fim, a divulgação da leitura libertou a muitos de suas amarras, no 

entanto, por outro lado muitos também ficaram mais sujeitos a alimentar 

representações comuns. (DEL PRIORE, 2007) 

Enquanto Descartes, filosofo Francês, no século XVII, tenta explicar o amor 

como dedicação e abandono de si; e o desejo como posse e egoísmo; o amor no 

casamento consolidava-se na representação da amizade e união do coração, 

ligados por meio de amor divino. O sexo era até cogitado, mas a razão tinha que 

dominar sobre o ardor da carne, que neste caso era vista como bênção divina. (DEL 

PRIORE, 2007). 

 

2.2- O surgimento da ideia do casamento por amor. 

 

Até o século XVIII houve uma diferença entre o amor conjugal e o amor fora 

do casamento (amor paixão), ou seja, sendo expulso do casamento, o amor se 

fortaleceu nas relações ilícitas. No final deste mesmo século o casamento por amor 

começa a aparecer lentamente na escala social até a era moderna e passa a se 

estabelecer como regra básica. O casamento deixa de ser um negócio de família e 

passa a ter contornos individuais. O amor romântico passou e exercer influencia em 

meados do século XIX incorporando elementos do amor paixão, o nascimento do 

amor romântico coincidiu com inicio do aparecimento do romance. Essa forma de 

amor tem características como: valorizar o amor individual, a exclusividade, a 
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imposição aos esposos que se amem, cultivar em relação ao casamento profundas 

expectativas de felicidade e realização. (ARAUJO, 2002) 

Segundo Del Priore (2007), A modernização e a urbanização do país 

trouxeram mudanças significativas. Houve uma reorganização da vida cotidiana, 

consequentemente, uma reorganização na vida emocional, sepultando aos poucos 

antigas tradições.  

Segundo Araújo (2002), o amor romântico se torna o ideal de casamento, 

porém, trazendo outra questão, a duração do mesmo. Pois, como uma das 

características do amor paixão, é ter pouca duração, o amor conjugal ligado a ele 

também passou a ter pouca duração. O divorcio então se coloca como alternativa. 

De acordo com Araújo (2002), com o desenvolvimento do capitalismo, o 

casamento sofreu adaptações necessárias a diferentes culturas e desenvolvimento 

econômico.  

Podemos identificar suas características nos casais ditos modernos. Entre 

essas características podemos citar: a relação igualitária entre os parceiros, a 

valorização do companheirismo e da amizade na relação conjugal, e a procriação, 

que antes era obrigatória, deixou de ser.  

A sociedade passou por muitas transformações que refletiram diretamente 

nas relações entre os cônjuges na atualidade. Essas transformações deram aos 

casamentos contemporâneos vários significados, porém, para o segmento 

evangélico, a ideia de amor romântico, é considerada uma pré determinação de 

Deus.  
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3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 

 

3.1- Algumas especificidades da teoria. 

 

A teoria das representações sociais (RS) começa com a discussão de 

Moscovici sobre o conceito de representação coletiva (RC), ou seja, sua origem 

histórica esta na sociologia, nos estudos do Sociólogo Francês, Èmile Durkheim.  

De acordo com Durkheim, o objeto de estudo da sociologia, são os fatos 

sociais, que segundo ele poderiam ser observados. (ALVARO e GARRIDO, 2006).         

Durkheim acentua como definição de fatos sociais: 

 

Toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
individuo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que seja 
geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma 
existência própria, independentes de suas manifestações individuais. 
DURKHEIM, 2007, p 13 

 

 
De acordo com Durkheim (2007), os fatos sociais não podem ser 

considerados como tal, se não forem condutas ou pensamento que não seja própria 

do indivíduo. Tal fato deverá ser exterior ao indivíduo, um estado que se repete pela 

disseminação de crenças passadas por gerações e ser imposto ao indivíduo 

independente de sua vontade. Essas características essenciais do fato social são 

denominadas como:  exterioridade, generalidade e coercitividade respectivamente. 

 Durkheim ressalta (2007), que quando exercemos papel de pai, irmão mãe, 

cônjuge, profissional, cidadão, entre outras, estamos exercendo funções que nos 

foram impostas pela educação / socialização.  

Desse modo, podemos perceber maneiras de pensar, agir e sentir que 

apresentam a propriedade de existirem fora da consciência individual.  

Esses tipos de pensamentos são dotados de uma força imperativa e 

coercitiva da qual se impõe. E em se tratando de máximas morais, a consciência 

publica reprime e vigia a conduta dos cidadãos, penalizando de forma possível, 

aqueles que não se enquadram. Entre essas penalizações, podemos citar a 

exclusão.  

Diante disso, podemos dizer que a sociedade tem uma moral própria, a qual 

poderíamos chamar de consciência coletiva.  
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De acordo com Santos (2011), indivíduos e sociedade, partindo de uma visão 

dicotômica, eram estudados separadamente. A partir de 1898, Durkheim com o 

objetivo de explicar fenômenos como a religião, percebeu que não era possível. 

Pois, temas como esse deveriam ser pesquisados a partir do coletivo. Segundo ele, 

regras que gerenciam a vida coletiva são diferentes das que gerenciam a vida 

individual. Partindo desse pressuposto, não seria possível a elaboração de uma 

teoria da religião, a partir de uma visão dicotômica, pois fenômenos coletivos não 

podem ser explicados em termos de individuo. Para Durkheim a vida social seria a 

condição de todo pensamento, nascia assim na sociologia o conceito de 

representação coletiva. (ALEXANDRE, 2004) 

 Durkheim (apud, Álvaro e Garrido, 2006), ressalta que o comportamento do 

individuo traduz os hábitos forjados pela sociedade em que vive. Ele traça um 

paralelo entre a consciência individual e a consciência coletiva estabelecendo que 

não se deva buscar a causa de um fato social entre os estados de consciência 

individuais e sim em outros fatos sociais anteriores, assim ele enfatiza a prioridade 

do social sobre o individual. 

Segundo Oliveira (2012), a representação coletiva, como o fato social, é 

coletiva, exterior e objetiva, porém, menos coercitiva, pois, é desenvolvida na 

interação.  

Socialmente falando, as representações se resumem no que os homens 

pensam a respeito de si e do mundo que os cerca. Porém, essa forma de pensar a si 

mesmo e a sociedade não é determinada por ele e sim pelo social, sendo assim, o 

indivíduo não exerce influência nesse processo e não tem nenhum tipo de 

interferência em sua própria construção.   

De acordo com Alexandre (2004), a partir das leituras da teoria de 

representação coletiva da obra de Durkheim, surgiu na psicologia social o conceito 

de representação social. Esse termo foi mencionado pela primeira vez por Serge 

Moscovici, psicólogo social, armênio, naturalizado francês, em seu estudo sobre a 

representação social da psicanálise.  

O conceito que foi resgatado por ele em 1961, saiu da órbita da sociologia 

para a psicologia social (SÊGA, 2000). 

Segundo Moscovici (apud, Alexandre, 2004. p.26), representação social é 

uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 
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comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. Ou seja, um conjunto de 

conceitos, frases e explicações originadas na vida diária durante o curso das 

comunicações interpessoais. Esse conceito é um marco na psicologia social por 

apresentar uma nova concepção em pensar o indivíduo e a coletividade. 

Segundo Alexandre (2004) Moscovici acrescenta novas elaborações ao 

conceito de representação social e discorda de Durkheim no que diz respeito à ideia 

de que a herança coletiva dos antepassados é transmitida de forma determinista aos 

indivíduos. Para Moscovici existe um movimento dinâmico nesse processo onde o 

individuo tem responsabilidades sobre sua construção, pois esta ativamente 

implicado. A partir desses questionamentos, Moscovici propõe mudar o termo de 

coletiva para social, pois, caracteriza as representações como algo dinâmico.  

O conceito de representação social tem algumas especificidades como: 

 

As teorias das representações sociais apresentam três características 
fundamentais, que são: formação na interação social, sempre 
representação de algo ou alguém e por ultimo, tem um caráter simbólico. 
Sua formação é dada por dois processos principais que são: a objetivação e 
a ancoragem. (ALVARO e GARRIDO 2006, p. 288) 

 

 
O autor cita como se dá cada processo: 
 
 

A objetivação é o processo pelo qual conceitos abstratos obtêm entidade 
como experiências concretas e palpáveis, o invisível se torna perceptível e 
enche a realidade de conceitos não familiares. A ancoragem é o que nos 
permite que algo pouco familiar e problemático seja incorporado ao nosso 
sistema de categorias e seja comparado com o que consideramos um 
membro típico dessa categoria. (ALVARO e GARRIDO, 2006, p. 288) 

  

 
De Acordo com Álvaro e Garrido (2006), a ancoragem se prende com a 

assimilação das imagens criadas pela objetivação, essas imagens novas se juntam 

a imagens anteriores criando assim novos conceitos. Consequentemente, a função 

dos processos de ancoragem e objetivação seria transformar o não familiar em algo 

familiar. Portanto, segundo Villas Boas (2010), as representações são alimentadas 

tanto por conhecimento das experiências cotidianas, quanto por reapropriações de 

significados historicamente consolidados. As reapropriações do passado, longe de 

serem estáticas, são permeadas por certa plasticidade na medida em que cada 

geração altera ou não o sentido e a compreensão dos conhecimentos e dos 

significados historicamente consolidados. 
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Em função da complexidade do tema e do pouco tempo que dispomos, não 

aprofundaremos o debate existente sobre os usos e limites do conceito de 

representação social.  

Nos basearemos nas características descritas para analisar os discursos das 

mulheres entrevistadas.  

Apresentaremos a seguir um breve relato sobre a igreja (CEMA) e o curso 

“Casados para Sempre”, objetos de pesquisa nesse trabalho. 

 

           3.2- Breve Histórico sobre a Comunidade Evangélica Ministério Apascentar 

(CEMA) de Nova Iguaçu. 

 

A comunidade Evangélica Ministério Apascentar (CEMA), conhecida como 

Ministério Apascentar de Nova Iguaçu, começou suas atividades em 16 de Janeiro 

de 1994. Hoje, com 21 anos de atuação, é uma referência dentro e fora do Brasil.  

Segundo informações colhidas no campo de pesquisa, este projeto começou 

a ser construído dois anos antes da data citada com pequenos encontros 

“evangelísticos” e de “adoração” na quadra de um Clube, no Cento da cidade de 

Nova Iguaçu. Até que o Pastor presidente, o Pastor Marcus Gregório, percebeu um 

“direcionamento de Deus” para que este grupo evoluísse para algo maior: “Um 

Ministério” (Pr. Aníbal Borborema4) 

 

Desde o seu início o Ministério Apascentar se destaca pelo seu estilo 
“arrojado” e “ousado” em comunicar as verdades do Evangelho da Graça de 
Cristo; e essa atitude tem colocado o Ministério Apascentar entre os 
ministérios de maior influência dentro do território brasileiro e fora dele 
também. (Pr. Aníbal Borborema, 2014) 

 
 

Segundo o Pastor Aníbal, a mensagem pregada no Ministério Apascentar de 

Nova Iguaçu, é uma mensagem de resgate a autoestima e ao desenvolvimento do 

individuo como ser social e “espiritual”. Acredita-se que todo ser tem potencial para 

crescer, desenvolver-se e conquistar, e que “Deus” o fez sem limites para avançar e 

conquistar lugares cada vez mais altos, além disso, ressalta que todo ser humano 

tem necessidade de conhecer a “Deus” e de se aproximar dele, pois, carrega o seu 

“DNA”. 

                                                 
4
 Pastor no Ministério Apascentar. Participa na igreja desde a sua fundação. Todo o relato sobre a história da 

igreja foi feito por ele. 
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A mensagem também passa pelo resgate da família e da nação. Percebe-se 

na fala do pastor que há uma centralidade na ideia de família monogâmica e 

heterossexual como o padrão estabelecido por “Deus” para a mesma. Ou seja, a 

ideia de família, que segundo os padrões de “Deus”, é uma família feliz e 

emocionalmente saudável. De acordo com seu relato, a família é o coração da 

nação e nasceu no coração de Deus. Nesse contexto, a família, é uma das 

prioridades da igreja em questão, também considerada como “a igreja da família”. 

  

 A família é um projeto de Deus. Ela tem o seu padrão de nascimento e 
desenvolvimento estabelecido na Sua palavra: A Bíblia Sagrada. A família 
tem seu papel no desenvolvimento emocional dos indivíduos que a compõe, 
levando-os a serem felizes e sadios emocionalmente, preparando-os para 
os desafios que na vida vão encontrar. A família é também o coração de 
uma nação e uma nação distante de Deus é uma nação doente. É uma 
nação que perde seus referenciais de justiça e solidariedade. Uma vez sem 
referenciais ela também não sabe para onde vai. Estabelecer o Reino de 
Deus em uma nação é trazer saúde para esta nação; (Pr. Aníbal 
Borborema, 2014).  

 
 

Mesmo sendo a igreja em questão neopentecostal, com muitas características 

da terceira onda do pentecostalismo, exerce uma forte crença na atuação do 

“Espirito Santo” e na “manifestação dos dons espirituais”, características 

predominantes da segunda onda do pentecostalismo.  

Como forma de evangelização e para se auto afirmar como igreja a mesma 

promove assistência aos necessitados e as viúvas, financiamento de obras 

missionárias e cultos de “adoração a Deus”.  

Podemos perceber essas características na fala do pastor quando diz: 

 

  
Cremos que Deus dotou o homem de capacidade e habilidades naturais 
que desemboquem como bem ao outro. Mas cremos também nas 
manifestações, que vão além dessas ações naturais, como ações diretas de 
Deus na direção de todos. A assistência aos necessitados e as viúvas, é 
também uma das formas de evangelização e da igreja ser igreja, tal como o 
financiamento de obras missionárias, pois, o evangelho da graça de Cristo 
precisa alcançar a todos e financiar o envio e sustento de missionários, é 
também uma forma de evangelizar. O genuíno culto e adoração a Deus 
deve fazer parte de nossa vida, pois, Deus deve ser adorado em espírito e 
em verdade. O culto é para Deus; e Deus, em resposta ao culto entregue a 
Ele, se inclina e estende Suas mãos para abençoar àqueles que amam 
estar em Sua presença. (Pr. Aníbal Borborema, 2014) 
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De acordo com o relato do Pastor Aníbal, este estilo de “ministrar”, “ensinar” e 

“conduzir” as “ovelhas de Jesus”, também determinou o número de pessoas que 

viriam fazer parte do ministério. Começou com dois casais e uma criança em uma 

sala de apenas 27,00m², após três meses recebia a 1ª família, composta de três 

pessoas e antes de completar um ano, houve a necessidade de se reunir por um 

mês em uma academia de ginástica, pois, àquela sala já não comportava as cerca 

de oitenta pessoas que já faziam parte dos encontros.  

Foi necessário buscar um lugar maior, e o presidente da igreja, o Pastor 

Marcus Gregório, alugou um salão de festas, onde permaneceram por pouco mais 

de um ano. Porém, segundo o relato, a igreja não parava de crescer e praticamente 

de ano em ano era necessário o aluguel de um lugar maior.  

Dessa vez foi alugado o espaço de uma antiga churrascaria desativada, que 

comportava cerca de 150 pessoas. No entanto, segundo ele, à medida que 

avançava, mais aumentava a necessidade de um espaço cada vez maior. Neste 

atual lugar houve a oportunidade de ampliar o espaço existente, comportando assim 

cerca de quinhentas pessoas.  

 Neste período, o Ministério Apascentar já havia gravado dois CDs de 

canções e a igreja comprou um espaço na Rádio 93FM, passando a realizar 

programas no rádio diariamente, o que possibilitou ao Ministério alcançar pessoas 

que até então desconheciam a existência do mesmo.  

Por conseguinte, pessoas começaram a afluir de várias localidades da 

baixada fluminense e cidades do Rio de Janeiro. A frequência nos cultos já se 

aproximava a 800 pessoas.  

Segundo o relato do Pastor Aníbal, foi necessária a climatização do salão e 

mais uma vez o espaço estava pequeno. Quem chegava tarde, assistia aos cultos 

na parte externa da igreja através de televisores instalados no pátio; e para atender 

a demanda foi necessário passar a realizar três cultos a cada domingo.  

Em 2000, surgiu uma oportunidade de alugar uma Casa de Shows que estava 

sendo desativada (Ritmus). Foi realizada uma grande obra de reforma para atender 

as necessidades de um local de culto. Essa reforma teve uma duração de cinco 

meses. 

Em Agosto de 2000, foi feita inauguração deste novo espaço. Localizado à 

Rua Getúlio de Moura, em Nova Iguaçu. A inauguração mobilizou cerca de três mil 
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pessoas. Uma grande passeata foi realizada, com saída do centro de Nova Iguaçu, 

em direção à igreja. Já no novo local foi realizado um culto de celebração, de 

gratidão e adoração a Deus. (ANIBAL BORBOREMA). 

Além da Baixada Fluminense, o Ministério Apascentar possui igrejas na 

Região dos Lagos, Região Oceânica e Zona Norte do Estado do Rio de Janeiro e o 

espaço que era alugado da antiga casa de show, hoje já pertence à igreja. Onde se 

localiza a sede do Ministério Apascentar, considerada uma das maiores igrejas da 

Baixada Fluminense.  

Para seu cuidado diário a igreja conta com vários funcionários, com carteira 

assinada e todos os direitos trabalhistas, inclusive plano de saúde. 

 A igreja recebe pregadores e cantores renomados de varias partes do Brasil 

e do mundo como: Pr. Claudio Duarte, Pr. Josué Gonçalves, Bispa Sonia 

Hernandes, Pr. Marcio Valadão, Cantor Tales Roberto, Pr. Silas Malafaia, 

McPherson, Pr. Frank Gonzalez e Bp. Marcel Alexandre, Pr. Bob Harrison, entre 

muitos outros. 

A responsabilidade social também tem um cuidado especial no ministério. A 

igreja apoia e mantém diversos projetos sociais, como o MOCRIVER, que cuida de 

dependentes químicos; o Projeto Amor Pela Vida, que cuida de pessoas com 

problemas de saúde mental; Visão Mundial, onde o ministério adotou 30 crianças e o 

Projeto Pró-viver no Gogó da Ema em Belford Roxo.  

A igreja oferece a seus membros cursos como: manicure, artesanato, 

preparatório para concursos, curso de libras, pois acredita que ensinando o individuo 

a caminhar com suas pernas ele avança.  

Seguindo essa “visão” de crescimento, a igreja realiza a oito anos 

consecutivos, um evento denominado “Fórum de Oportunidades”.  

Esse evento conta com palestrantes como: o Juiz Federal e escritor Willian 

Douglas, o Jornalista Sidney Resende, Manoel Godri Junior, uma referência em 

treinamento de vendas e marketing entre outros. Participam também palestrantes 

representantes de empresas como: Petrobrás, SESI, SENAI, SENAC, FIRJAN, entre 

outras. Além disso, são montados vários stands de empresas parceiras no pátio da 

igreja, onde são oferecidos descontos, em cursos de nível superior, pós- graduação 

e idiomas e sorteio de bolsas de 100%, notebooks e tabletes. 
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A CEMA está dividida em estruturas, que são: os obreiros, os diáconos, 

ministério de louvor, coral, ministério de dança, libras, rede de intercessão, 

consolidação (responsável pelo cuidado com os novos), ensino, rede de crianças, 

rede dos juniores, rede de adolescentes, rede de jovens, rede de homens, rede de 

mulheres, rede de casais, no qual está inserido o curso “Casados para Sempre”, no 

qual as mulheres entrevistadas foram participantes ativas. A igreja conta também 

com mais ou menos 24 casais de pastores que são responsáveis pelas redes. 

Alguns casais são pastores de tempo integral, que ficam todo o dia na igreja fazendo 

atendimentos a pessoas que buscam auxilio, esses recebem salários da igreja, pois 

todo seu tempo é dedicado a mesma.   

Podemos perceber pelo relato acima, que a denominação citada, tem toda 

característica da terceira onda do Pentecostalismo, ou seja, o neopentecostalismo. 

De acordo com a metáfora das ondas, de Paul Freston (1993), características como: 

Ênfase no potencial de crescimento do individuo, gravação de cd’s e dvd’s, utilização 

dos meios de comunicação e marketing, notoriedade em um crescimento muito 

acelerado e organização com contornos empresariais, assinalam fortes 

característica dessa onda. 

Segundo o relato do Pastor Aníbal, um dos principais objetivos da igreja é o 

resgate do padrão bíblico para a família. Para ele, a família é um projeto que nasceu 

no coração de Deus.  

A CEMA, partindo desse princípio, desenvolve um curso para casais na igreja, 

desenvolvido pela rede de Casais. O curso ensina princípios para alcançar esse 

objetivo, sendo que, em grupos menores. 

 

3.3  - Curso Casados para sempre. 

 

Todas as mulheres entrevistadas na pesquisa, fizeram parte do curso 

“Casados para Sempre”, um instrumento de apoio na igreja para o cuidado das 

famílias. O curso tem como objetivo ensinar os casais a buscar a vontade de Deus 

para seu relacionamento, ou seja, estarem livres de contendas. Depois de 

aprenderem se tornam líderes e ensinam a outros. A proposta é ensinar a ter um 

relacionamento de “uma só carne”. As aulas são direcionadas a esse aprendizado e 

dão acesso ao conhecimento e a sabedoria, que se aplicados tais os princípios na 
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sua vida cotidiana ficaram livres de conflitos. O contentamento e a harmonia se 

tornarão uma parte rotineira de sua vida conjugal.  

O curso funciona com reuniões semanais, com um total de catorze semanas. 

Cada reunião tem duas horas e meia de duração e cada turma tem no máximo sete 

casais, sendo um casal líder do grupo, um casal de líderes em treinamento, que está 

sendo treinado para liderar o próximo grupo, em uma nova turma e mais cinco 

casais alunos.  

No projeto original, o grupo se reúne em um lar, porém, na igreja em questão 

as reuniões acontecem em salas na própria igreja. Depois do término do curso é 

feita uma formatura, e os casais são incentivados a convidarem suas famílias e 

amigos a participarem. Essa também é uma oportunidade de divulgação de 

informações sobre o curso. Na ocasião é feito o convite para que novos casais 

participem do curso.  

O curso segue uma ordem de aulas organizadas em uma apostila entregue 

no início do curso. Todas as aulas ministradas são acompanhadas de uma tarefa, 

que o casal deve fazer em casa para reforçar o ensino e trazer o resultado para 

compartilhar no próximo encontro com o grupo.  

Os temas das aulas são: Aliança, Uma só carne, Papéis, Semeando e 

colhendo, Perdão, Visão de fé e confiança, Orando junto, Acordo, Fluindo juntos no 

Espírito, Intimidade, Batalha espiritual, Estilo de vida e Ministério de uma só carne. 

Os casais fazem sua avaliação do curso, são orientados para a formatura e abre-se 

oportunidade para fazerem parte do ministério.  

De acordo com a teoria da representação social e os processos de sua 

formação, o curso contribui para que sejam formadas novas imagens para essas 

mulheres. Conceitos abstratos se tornam experiências concretas se ancorando em 

imagens anteriores, tornando o estranho em algo familiar através do processo de 

objetivação e ancoragem. 

 

3.4 - Dados sobre a pesquisa. 

 

A pesquisa foi feita através de um modelo de entrevista semi-estruturada, 

com questões semiabertas. Foram entrevistadas dez mulheres, a maioria com nível 

superior, porém, a escolaridade não foi um requisito para a pesquisa. Os critérios 
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estabelecidos para fazer parte desta pesquisa foram ser membro do Ministério 

Apascentar, ter mais de trinta anos, ser casada e ter participado do curso “Casados 

para sempre”.  

Entre as entrevistadas quatro são lideres (professoras) e seis são alunas.  

As mulheres entrevistadas têm idades que por ordem crescente são: 33, 35, 

36, 36, 38, 38, 48, 50, 61 e 65. Os nomes citados serão fictícios para preservar as 

entrevistadas. 

As entrevistas foram em sua grande maioria feitas na casa das participantes, 

somente duas foram feitas na igreja. Foram gravadas mediante autorização das 

mesmas e informado o motivo da pesquisa.  

A entrevista foi dividida em quatro partes que são: dados pessoais, vida 

religiosa, rotina profissional e casamento. Os assuntos abordados na entrevista 

versam sobre:  

 

 A relação com a igreja; 

 Nível de relação com os membros fora do templo; 

 Concepção de namoro de Deus; 

 O que é casamento; 

 Casamento feliz; 

 Casamento pra sempre 

 Proibição no ato sexual; 

 Papel do homem e da mulher; 

 Intimidade sexual 

 

Tal estrutura foi pensada para buscar informações sobre os grupos sociais 

que elas participam além da igreja, a relação com o grupo religioso, a relação com o 

trabalho, a ideia de casamento e casamento feliz, fidelidade, exceções para manter 

o casamento, o que pensam sobre traição e como pensam o sexo. 

Depois de realizada as entrevistas, foram feitos recortes para analise de 

trechos específicos do discurso, pois, a análise das representações sociais pelos 

indivíduos de um mesmo grupo procura verificar em que contexto elas se deram. 

Parte-se da ideia de que essas relações são fundamentais para o entendimento do 

grupo, de suas ações dentro e fora dele. (ARAUJO, 2008, p. 117).  
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3.5  Análise das entrevistas. 

 

Análise da representação social do grupo pesquisado. 

 

 Percepção sobre Namoro. 

  A maioria das mulheres relacionaram o sexo antes do casamento ao pecado, 

ou seja, para elas um namoro sem sexo é um namoro santo, e se não tem santidade 

no namoro o casamento pode não dar certo, não ser abençoado, porque foi gerado 

no pecado. As que tiveram relação sexual antes do casamento, sentem culpa.  

 

O namoro deve ser santo, se eu tivesse que namorar hoje seria uma guerra, 
é um preço muito alto a pagar, mas tem uma recompensa, um casamento 
abençoado. (...) eu não tive esse principio cem por cento (...) toda vez que 
penso nisso fico confusa (...) a bíblia diz que você leva maldição pro seu 
casamento e pela misericórdia de Deus, isso não tem no meu casamento, 
mas eu acho que é o querer dos dois. (...) entendo que é um principio, mas 
não consigo te explicar porque com uns acontecem e outros não 
acontecem. (Márcia, 38 anos) 

 
 

 No relato de Márcia, percebemos uma associação entre casamento 

abençoado com um namoro sem sexo, no entanto, se relacionou sexualmente antes 

do casamento e hoje, relata ter um casamento feliz, diz que não sabe explicar, mas 

entende que é um principio, o que vai ensinar a sua filha.  

 
 

A gente acabou se envolvendo sexualmente e veio um remorso, uma culpa, 
um peso (...) dentro do que a gente vive, do que a gente crê, tem que ter 
uma santidade, não tem como você viver fora daquilo que a doutrina 
ministra e você ficar bem. Não dá você viver como um hipócrita dentro 
daquele sistema. (Mirtes, 33 anos)  

 
 

O casal tem que temer a Deus, os dois têm que tá dentro da palavra, 
conhecer a palavra, serem obedientes aos seus superiores, né, aos seus 
pastores e um respeitar o outro até o casamento. (Mara, 61 anos) 
 
 
O namoro não é bíblico, então, namorou casa logo. (Áurea, 48 anos) 

 
 

 Podemos perceber nos relatos, concepções particulares, relacionando o 

senso comum, com a interação e com a socialização. (PERRUSE, 1995) 
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 Relação com a igreja. 

 

 Todas as entrevistadas têm uma participação ativa na igreja, todas participam 

de alguma estrutura, como: diaconato, rede de obreiros, rede de casais, aluna na 

escola, rede de mulheres e algumas estão em mais de uma estrutura e tem uma 

grande frequência, porém, no que se refere à relação com os membros fora da 

igreja, a maioria, tem uma relação superficial ou não tem nenhuma relação, ou seja, 

essa relação se dá apenas nos cultos e eventos da igreja. 

 

Não tenho amizade com ninguém da igreja fora do templo não, só família 
mesmo. (Helena, 36 anos) 
 
 
Não tenho muita relação não, (...) na igreja atual agente não está vivendo 
como a igreja primitiva, por haver tanta confusão, tanta fofoca, falsidade, 
agente chega à igreja, faz o que tem que fazer e vai embora. (Áurea, 48 
anos) 
 
 
Eu mantenho contato com poucos, não convivo com muita gente da igreja, 
tenho meus amigos pessoais que são da igreja, mas, que não fazem parte 
da estrutura da igreja, tenho os amigos pessoais que são cristãos, pessoas 
até que evangelizo no trabalho, no geral não convivo muito. (Mirtes, 33 
anos)  
 
 
Boa, sempre tem contato, agente quando pode sai com alguns, aqueles que 
são mais chegados, um relacionamento muito bom. (Mara, 61 anos) 

 
 
 

 O que é casamento  

 

 O casamento para quase todas as mulheres está ligado a renuncia de si 

mesma e afirmam que o casamento é muito difícil. Percebemos nos relatos 

declarações como: você não é mais você, matar a sua carne, renunciar, viver pro 

outro... Percebe-se a não prioridade da individualidade. Podemos ver claramente na 

fala da Mara “se há individualidade não há casamento” e perceber a dificuldade na 

fala da Márcia.  

 

Você não é mais você (Mirtes, 33 anos).  
 
È renúncia (Verônica, 35 anos). 
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União de duas pessoas que se tornam uma só pessoa, se você não se 
tornar uma só pessoa dentro do casamento, não há casamento, se ainda 
existir a individualidade, eu sou eu, ele é ele, aí não há casamento, acho 
que os dois têm que ta um dentro do outro. (...) às vezes há individualidade, 
mas essa individualidade a gente compartilha. (Mara, 61 anos) 
 
Renunciar a você mesmo, quando eu digo renunciar não é esquecer você, 
mas geralmente as pessoas casam pra que o outro te faça feliz, esquece da 
pessoa fazer a outra feliz também (Verônica, 35 anos)  
 
Casamento é compartilhar, é viver um pro outro. (Vera, 38) 
 
Casamento é muito difícil, é a união de duas pessoas em Deus, porque eu 
acho que é impossível você ter um casamento curado sem Deus, são 
pessoas diferentes, pensamentos diferentes (...) você tem que dia a dia 
matar a sua carne, não é mais por mim, é por nós, pra nós, (...) casar é fácil, 
permanecer casada é complicado (Márcia, 38 anos) 

 

 

 Casamento feliz 

 

 A maioria das mulheres diz que o casamento feliz está ligado a 

companheirismo e completude (equilíbrio em todas as áreas). 

 

Pra mim, feliz é ter todas as áreas equilibradas, eu sou feliz, mas eu sei que 
quando eu atingir todas as áreas equilibradas eu vou ser mais feliz. (...) pra 
ser feliz com meu marido é saber que ele ta ali, é o companheirismo, 
quando há companheirismo, sei que vou chegar em casa, vou desabafar, 
ele vai desabafar comigo (...) companheirismo é fundamental. (Vera, 38 
anos) 
 
 
Hoje graças a Deus eu sou feliz, porque, não existe segredo, não existe 
mistério, tudo que a gente faz, lá em casa nós temos os três juntos (...) tudo 
junto, sempre os três envolvidos. Agente faz tudo assim, conversando. 
(Marta, 50 anos) 
 
 
Casamento completo, espiritualmente, financeiramente, sexualmente, 
profissionalmente (...) ter cumplicidade, apoio, amizade, porque antes de ser 
marido e mulher você tem que amigo, tem que ter contato e intimidade com 
a pessoa que está do seu lado. Saber que ela está ali pra qualquer coisa. 
(Márcia, 38 anos) 

 

 

 Casamento é pra sempre? 

 

 A maioria das mulheres entrevistadas diz que casamento deve ser para 

sempre, porém a maioria coloca como exceção a essa regra a traição e agressão 

física. Podemos perceber que mesmo no caso das exceções, vemos elas criando 
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estratégias para permanecerem casadas, como a compreensão, o perdão e a busca 

de ajuda. Acredita-se que se deve manter o casamento a qualquer custo.  

 

O casamento é pra sempre, nem na doença, nem na agressão, tem que 
saber compreender, passar por cima, fazer o outro mudar, se agride, muda, 
para de agredir, a igreja nos ensina isso, (...) temos que ser companheira 
até morrer, pra isso é eterno o casamento. (...) o primeiro marido se separou 
de mim por traição e além de trair ele abandonou eu e minha filha com cinco 
aninhos, (...) ainda dói um pouco (...) mesmo se esse segundo chegar pra 
mim e disser te traio, vamos continuar, a não ser que ele me abandone 
(Jane, 65 anos) 
 
 
Exceção é o homicídio, se eu não buscasse ajuda teria separado no inicio, 
existem situações que tem que buscar ajuda mesmo (...) o que a gente ta 
lutando é pra manter, por aquilo que a gente crê. (...) eu não separei porque 
Deus ministrou mesmo. (Mirtes, 33 anos) 
 
 
Casamento é pra sempre se não tiver traição. (Rose, 36 anos) 
 
 
È pra sempre independente de qualquer coisa, salvo de houver traição, 
mas, ainda é um caso a se pensar, porque o perdão agente pode exercer 
ainda (...). Deus aceita a separação dentro da traição, mas eu acho que 
mesmo na traição você ainda pode permanecer no casamento. (Mara, 61 
anos) 

 
 

 

 Casados para sempre. 

 

 Praticamente todas as mulheres disseram que seu casamento melhorou 

muito depois do curso. A ideia de companheirismo ensinada no curso está implícita 

nos relatos, fato fundamental, segundo a pesquisa, para ter um casamento feliz.   

 

Mudou tudo, fez a gente ver muitas coisas erradas que nós estávamos 
fazendo, palavras, gestos, o modo de viver, (...) passamos a orar juntos, 
falamos carinhosamente (...) foi uma benção esse “Casados para Sempre”. 
(...) no lavar, passar, cozinhar, eu faço pra ele e ele faz pra mim, toda vida 
eu fiz, eles acham que é só as mulheres que tem obrigação de fazer, não, O 
“Casados para Sempre” fez ver que ele tem que compartilhar com tudo, 
arrumar uma cama, não esperar só pela esposa, tudo isso eles nos 
ensinaram. (...) Os encontros nos mostrou que não devo reagir, eu não 
reclamo mais. (Jane, 65 anos) 
 
 
O curso é muito bom, ajuda muito (...). Mudou a maneira de eu tratar meu 
esposo, de ele me tratar, em questão de atenção, de companheirismo, 
mudou bastante. (Verônica, 35 Anos) 
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Interferiu em varias áreas da minha vida, na área financeira, (...) a parte do 
perdão, a lição de uma só carne, vista de outro ângulo que eu não via, não 
tínhamos dois, tínhamos três, Jesus entrou nessa aliança, fez uma grande 
diferença na nossa vida tanto pra mim, como pro meu marido. (Vera, 38 
anos) 
 
 
Melhorou muito, nas coisas que a gente pode evitar, nos conflitos que 
podem ser evitados, de não levar tudo a ferro e fogo, de posicionamento, o 
meu papel de mulher e o papel dele de homem, ajudou muito (Márcia, 38 
anos) 

 

 

 Papéis do homem e da mulher. 

 

Podemos ver nesse item o sexismo, a divisão de papéis, as funções de 

acordo com o gênero. A mulher cuida da casa e o homem trabalha fora e é 

responsável pela provisão. Percebe-se no relato de Marta, que ela coloca a relação 

sexual como um papel a cumprir. Mirtes, embora trabalhe fora, se auto intitula como 

preguiçosa, pois, se chegar em casa cansada do trabalho e não estiver se sentindo 

bem, ela vai deitar. Por conta disso, ela diz que está longe de ser a mulher virtuosa e 

dá o exemplo de sua irmã e mãe como mulheres virtuosas pois desempenham 

segundo ela, corretamente, seu papel de esposa e relatando que seu marido levanta 

da cama para buscar as coisas pra ela, ela mesma diz que ele deveria ser a mulher 

virtuosa.  

 

Os papeis estavam todos trocados, comecei a colocar os papeis no lugar 
mesmo que doa(...) o meu papel de dona de casa. E quando pintava o 
relacionamento tinha dia que eu nem queria, mas homem é um problema 
sério e eu levava meu pensamento no Senhor e dizia Senhor eu tenho que 
fazer o meu papel (...) começava não gostando mais terminava gostando. 
(Marta, 50 anos) 
 
Agora é bom. Ele seca a louça, ele lava a louça, ele me ajuda a fazer a 
comida, se quer uma camisa de repente que ele queria aquela e eu não 
passei, ele passa. (...) ele fazia, mas não com consciência de fazer com 
amor, fazia meio revoltado. Agora vejo que ele faz naturalmente. (Jane, 65 
anos) 
 
 
To muito longe de ser a mulher virtuosa (...) faço comida boa e quando não 
to a fim de fazer, também não faço (...) Minha irmã é mais virtuosa do que 
eu, ela é aquela mulher que trabalha fora, já chega em casa e começa a 
agitar tudo pro marido, passa a roupa do marido, eu não, eu não passo a 
roupa do meu marido, se eu chegar cansada, se eu tiver com dor... Ela 
mesmo sentindo dor, mesmo passando mal ta ali com o marido e se eu tiver 
passando mal, to passando mal, to cansada. Não tenho essa coisa assim, a 
minha mãe bota comida no prato do meu padrasto. Meu marido que bota a 
comida dele, que passa a roupa dele, que passa a minha. Ele levanta para 
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buscar as coisas pra mim. Acho que ele deveria ser a mulher virtuosa. Eu 
sou mais preguiçosa e a mulher virtuosa não é preguiçosa, eu trabalho, ele 
fala que eu gosto mais do trabalho externo e não do de casa. (Mirtes, 33 
anos)  
 
 
As tarefas mais pesadas, como lavagem de quintal, lavagem de janelas, 
ficam com ele e as mais leves ficam comigo. (...) A mulher tem que ser 
submissa ao marido, respeitar o marido. Eu acho que a submissão é uma 
coisa bem fundamental no casamento, (...) ela tem que respeitar (Mara, 61 
anos) 
 
 
Cuidado com a casa é a minha parte, no momento não trabalho, quem 
trabalha é ele, então ele cuida dessa parte, (...) a função da casa comigo e 
a questão financeira, o trabalho e a provisão, com ele. (Verônica, 35 anos)  

 

 

 

 O que faz para se sentir bem. 

 

 Algumas mulheres dizem que se sentem bem, quando estão “bem com 

Deus”, quando a “mente está boa”, quando está “bem espiritualmente”, quando se 

arrumam se maquiam, quando compram. A principio podemos perceber que além do 

“divino”, do “espiritual” há o cuidado de si, porém, também aparece uma associação 

de estar bem à segurança que sente em relação ao casamento. No primeiro 

momento o discurso pode nos levar a ideia de auto valorização, porém, também 

pode inferir a felicidade e bem estar do esposo. 

 

Não consigo perceber assedio, eu acho que tem uma questão tão grande 
de casamento, posicionamento, de respeito na minha mentalidade que eu 
não consigo. (...) Eu acho que toda mulher tem essa fase (...) as vezes as 
coisas ficam mais difíceis, agente pensa que não é tão bonita, não tem 
prazer de se arrumar e de ficar bem pra você mesmo (...) bons 
relacionamentos, a relação de homem e mulher no casamento faz você ficar 
mais segura (Márcia, 38 anos). 
 
 
Deveria me arrumar mais (...) meu marido não esquenta e isso não é bom 
ele deveria me cobrar mais (Vera, 38 anos). 

 

 

 Intimidade 

 

Para a maioria das mulheres entrevistadas há limitações para o sexo, inclusive, as 

que antes de fazerem parte da igreja, não tinham limitações, passaram a ter. 
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 Algumas acreditam que quando não há agressão ao outro, quando é em 

comum acordo não tem pecado.  

 A maioria das mulheres entrevistadas acredita que se deixar o marido sem 

sexo, poderá leva-lo a traição e se sente responsável por evitar isso. A 

representação dessas mulheres é que homem não pode ficar sem sexo, e elas não 

tem tanto interesse, no entanto, precisam satisfazê-los para que eles não “pequem” 

por culpa delas, elas precisam “tapar as brechas”. 

 A ideia do sexo puro e casto com as esposas e as proibições é a 

representação da maioria dessas mulheres, embora para algumas essas limitações 

estavam na categoria de estranho a sua realidade, mas, a partir da interação com 

esse grupo social, essa ideia passou a ser familiar, segundo a com a teoria. 

 

Pro homem é muito mais complicado ficar sem sexo, (...) minha carga de 
trabalho é muito complicada, tem dia que não to a fim (...) eu entendo que 
não posso ficar uma semana porque cada um conhece o outro (...) você 
pode abrir uma brecha para uma tentação (...) começo a ministrar em mim 
“Senhor me dá vontade” tira o meu cansaço, preciso chegar em casa e ser 
“a esposa” que ele pediu a Deus. (...) o meu corpo não é meu e quando a 
vontade dele é maior que a minha, Deus tem botar vontade em mim, eu 
tenho que satisfazer ele porque senão agente abre uma brecha muito 
grande nessa área. (...) Ai depois reclama porque que caiu, a gente começa 
a abrir as brechas. (Márcia, 38 anos) 
 
 
Tinha coisas que agente gostava muito (...) agente sempre ia pro motel no 
aniversario de casamento (...) agente fazia algumas coisas e hoje não 
fazemos mais (...) tem dia que eu não quero, um dia ou outro pode até 
passar, mais ele é meu marido e vou ter que ceder porque meu corpo não é 
meu é dele. (...) eu tenho que olhar pra palavra de Deus, tenho que tapar as 
brechas. Parece que o diabo já faz você esfriar e eu tava sem vontade 
nenhuma devido a menopausa (...) pedia a Deus “Senhor me ajuda, me 
ajuda, me ajuda” Eu preciso dar o ar da graça (Marta, 50 anos). 
 
 
O Senhor criou o homem e a mulher para unir o côncavo e o convexo, 
então, é só isso. Coisas fora disso não existe, eu não permito, (...) tem 
regras, limites, beijo, abraço, sexo normal que Deus criou é lindo, não 
precisa de mais nada do que isso. Eu não aceito outras coisas. (...) ele 
aceita no meu primeiro não. (...) de acordo com a bíblia não tem limite no 
sexo, mas mesmo assim eu tenho restrições. Tem formas de amor que é 
meio difícil pra mim (Jane, 65 anos) 
 
 
Tirando alguns detalhes de mulher, o chato do casamento é a relação 
sexual, porque a mulher geralmente quer menos que o homem, e eu escuto 
várias (...) o marido quer mais sexo que a mulher, então isso as vezes é. (...) 
eu sofria muito com isso e conversando varias pessoas elas diziam que são 
muitas mulheres passando por isso e eu queria entender.  (Mirtes, 33 anos) 
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As pessoas falam de sexo anal (...) pra mim tem que ser de comum acordo. 
Eu não faço sexo anal por causa de doenças, de palestras que eu já assisti 
de doenças em relação ao vaso sanguíneo, por ser uma área muito 
vascularizada (...) não que eu veja que seja proibido. Obrigatoriedade de 
fazer sexo é um abuso de poder. (Mirtes, 33 anos) 
 
 
A bíblia não diz claramente, mas eu acho que você entendendo a palavra 
de Deus você sabe que tem certos atos sexuais que você não deve praticar 
com seu marido ou com qualquer pessoa que tenha relacionamento que 
não esteja de acordo com a palavra de Deus. (...) você pode muito bem ter 
um prazer sem precisar fazer essas coisas, eu acho isso uma indecência. 
(Mara, 61 anos) 

 
 

Podemos ver no relato abaixo, uma das exceções em relação ao sexo, 

mesmo fazendo parte do mesmo grupo social, as ideia e crenças não são passadas 

de forma determinista e sim há um processo dinâmico, o individuo constrói as suas 

representações.  

Vemos também no relato de Mara, que mesmo ela tendo a bíblia como a 

palavra de Deus, ela está ancorada em representações mais rígidas. Já Mirtes, 

segue a mesma linha de raciocínio, porém, seu trabalho (enfermeira), seu campo 

social fora da igreja, propicia que ela junte as imagens de sua vida religiosa, de sua 

vida profissional, ancorando essas imagens em imagens anteriores, crie uma nova 

representação, onde não será coagida, nem em um lugar e nem no outro. 

 
Entre quatro paredes eu e ele agente decide o que é certo ou errado, o que 
agride uma das partes Deus não está concordando com aquilo. (...) Eu 
pratico coisas que é eu e ele e acabou, mas já escutei uma pastora falando 
não faça isso que é errado. Vai do casal isso é muito pessoal e a igreja não 
foi constituída pra isso. Pra mim o que eu faço é o que ta certo. Nós somos 
um do outro, porém um deve respeitar o limite do outro (Vera, 38 anos).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o trabalho em questão, em primeiro lugar, queremos salientar a 

importância dessa pesquisa para um ambiente de acompanhamento clinico, pois, 

em um ambiente particular como um consultório, com uma paciente com essas 

representações, se não for levado em conta seu ambiente social, quais 

representações ela constrói dos fatos a partir dessa interação e de que forma ela se 

apresenta, pode ser que não seja possível fazer uma intervenção eficaz.  

Nos discursos foi possível observar palavras como: sofrimento, renúncia, 

dificuldade, abandono, traição, certo, errado, papel, entre outras.  

E podemos pensar: o que está por trás disso? A contradição é uma marca no 

discurso dessas mulheres. 

Embora algumas tenham experiências individuais, diferentes do que afirmam 

em seus discursos, aquilo que afirmam, para elas tem uma força de verdade, 

independentemente de sua experiência individual. Podemos perceber como o social 

se impõe sobre o individual, como nos mostra o estudo sobre as representações. 

 Porque a maioria dessas mulheres precisa pedir ajuda a “Deus” para fazerem 

sexo com seus maridos? O encontro sexual, foi apresentado na maioria das vezes, 

não como uma forma de prazer e de encontro recíproco, e sim com uma das partes, 

nesse caso, a mulher, se submetendo a satisfação do prazer do outro, como uma 

obrigação. Até que ponto esse comportamento pode afetar a vida a dois?  

Essa representação de que ela precisa fazer sexo, para tapar as “brechas”, 

mesmo sem vontade, assumindo um papel que é imposto, renunciando a si mesma, 

negando sua individualidade e acreditando que se ela não fizer sexo, ele pode pecar 

e ela será a culpada, ironicamente, pode ser entre outros, um dos motivos para a 

falta de desejo dessas mulheres?  

Abrir mão da individualidade, e assumir um papel, pois, de acordo com sua 

representação, precisa manter seu casamento para sempre, e por conta disso, viver 

um personagem por toda vida conjugal, pode ser um dos motivos que levaram as 

mulheres considerarem o casamento difícil? 

A dificuldade para se manter casada, citada nos relatos, poderá estar no fato 

de não poder ser quem é, mesmo sem consciência disso? 
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Considerando tais questões, percebe-se a importância e a necessidade de 

promoção de discussões, debates e de outras pesquisas como essa, mais 

aprofundadas, que mostrem como o contexto histórico e social, interferem 

diretamente na formação de representações, que podem ser responsáveis por 

sofrimentos psíquicos do qual, não se discerne a origem.  

Embora o modelo de amor romântico, seja o modelo que a igreja evangélica 

considera o modelo instituído por Deus para o casamento, podemos ver nos relatos 

que existem comportamentos que são costumes da Idade Média, instituídos pela 

igreja católica como as regras rígidas que deveriam ser seguidas pelos cônjuges, 

quando o casamento ainda era um negócio de família e sua legitimidade se dava 

com a procriação.  

Percebemos que como afirma Moscovici, o indivíduo não tem um papel 

estático em sua construção, pois, embora essas mulheres tenham suas 

representações individuais, na interação com o grupo social criaram novas 

representações. Porém, também percebemos que, de acordo com as afirmações de 

Durkheim, as representações podem perpassar gerações, nos afetando durante 

décadas e décadas e influenciando em nosso cotidiano.  

A igreja pentecostal, ao longo dos anos, especificamente, a neopentecostal, é 

uma importante instituição, que através da mudança de mentalidade vem 

contribuindo para muitas transformações, não só no campo religioso, como também 

na política social, econômica e partidária. Vem desfazendo muitos paradigmas e 

sofismas que foram se perpetuando durante centenas de anos em nome de Deus, e 

sofrendo perseguições e acusações por conta dessas mudanças.  

Podemos notar no decorrer do trabalho, que todas as vezes que ocorreram 

grandes mudanças houve divisões e cismas, isso aconteceu com o advento do 

Espírito Santo, que foi a principal mudança e depois com as modernizações, o que 

contribuiu com mais divisões. No entanto, mesmo com divisões e cismas a igreja 

cresceu cada vez mais, ou seja, o próprio campo religioso tem sua representação, e 

quem não está dentro dos parâmetros dessa representação é punido, e a exclusão, 

é um exemplo dessa punição. Mas isso discutiremos em um outro trabalho, quem 

sabe. 

Como uma hipótese, acredita-se que se a igreja, como um dos importantes 

instrumentos para a construção de representações, pode promover trabalhos 
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voltados a desconstrução das mesmas, especificamente, na relação conjugal, 

diminuindo em muitos casos o sofrimento de muitas pessoas.  

Vemos que através do curso “Casados para Sempre”, muitas representações 

novas são criadas, enquanto outras são reforçadas.  

Representações como: a crença de que é necessário ter que esquecer sua 

individualidade, o sexo sendo visto como um papel que a mulher deve cumprir, que 

uma possível traição do marido, seria sua culpa, por isso deve fazer sexo mesmo 

sem vontade, entre outras. Podem afetar gravemente a vida conjugal.  

A igreja como um forte instrumento para criação de novas representações, 

poderia cooperar com trabalhos que reforcem e incentivem o respeito as diferenças, 

o cuidado mutuo, a importância do sexo por prazer e não por obrigação, a 

concepção de igualdade, sem peso sobre nenhum dos cônjuges, oportunizando a 

criação de novas representações, com o intuito de possibilitar a espontaneidade e a 

autonomia dentro da relação conjugal.  

Infelizmente, por conta dos limites de um trabalho final de graduação, não foi 

possível aprofundar mais o assunto. As tantas questões levantadas, apontam para 

futuros trabalhos, que não cabem no escopo do trabalho monográfico.  
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