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MODÉSTIA E ATITUDE ESTÉTICA NO VESTIR FEMININO EVANGÉLICO 
Rita de Cássia Gonçalo1 

 
 

Resumo 

Este artigo aborda as interpretações vinculadas ao ethos evangélico sobre o vestir feminino 

e os dispositivos de distinção e identificação que se estabelecem a partir da estética. Por 

meio da investigação e compreensão da categoria modéstia entre os nativos, observamos 

os regimes de visualidade que se manifestam nos discursos de evangélicas/os e como 

experiências religiosas e culturais operam nos distintos modos de vestir e julgar o belo, 

construindo assim uma ética corporal e comunal. Com base no trabalho de campo realizado 

em igrejas evangélicas da região metropolitana no Rio de Janeiro, veremos como a relação 

entre moral e juízo estético possibilita a confluência de visões de mundo sobre as 

vestimentas dessas mulheres, em que a modéstia exprime valores de decência e virtude. 

Tais valores são expressos não apenas em performances estéticas mas também em formas 

retóricas, tomados aqui como constitutivos de concepções morais e éticas - tanto no 

ambiente religioso quanto nas interações sociais cotidianas. 
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Résumé 

Cet article aborde les interprétations liées à l'ethos évangélique en relation à l'habillement 

féminin ainsi que les dispositifs de distinction et d'identification qui s'établissent à partir de 

l'esthétique. En étudiant et en comprenant la catégorie des modestes parmis les natifs , on 

remarque la présence des régimes du visuel dans les discours d'évangéliques ainsi que 

l'influence qu'opèrent des expériences religieuses et culturelles sur les différentes façons de 

se vêtir et de juger de ce qui est beau, construisant ainsi une éthique corporelle commune. 

Avec pour référence, l'étude de terrain realisées auprès de églises évangéliques de regiõns 

metropolitaines de Rio de Janeiro, nous verrons comment la relation entre moral et critère 

estéthique permet le regroupement de visions du monde sur le style vestimentaire de ces 

femmes, pour lesquelles la modestie représente des valeurs de décence et de vertue. De 

telles valeurs s'expriment non seulement par le biais de performances estéthiques mais 

aussi par le biais de formes réthoriques, vues ici comme constitutives de conceptions 

morales et éthiques - tant sur le plan religieux que sur les interactions sociales du quotidien.  

 

Mots-clés: Évangéliques; Habillement; Modestie; Individualisme. 

 
 

 

                                                      
1 Antropóloga, doutoranda em Planejamento Urbano pelo IPPUR/UFRJ, pesquisadora sobre o tema Religião e 
Cidade. E-mail: ritaantropologia@gmail.com 
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         Introdução 

Além de suas propriedades físicas e biológicas, o corpo se configura como portador de 

signos tais como os modos de falar, portar-se e vestir-se. Entre os evangélicos, um dos 

principais signos marcadores de distinção reside nas roupas, e o vestir se configura como 

um código de comunicação que não apenas distingue esses membros, mas também os 

conforma enquanto grupo ou categoria social. 

Essa estética é caracterizada pelo atributo da convocação, pela qual os evangélicos 

são compelidos ao performativo de responder ao “outro” as características de sua identidade 

religiosa por meio das roupas. Neste sentido, aspectos de moralidade orientam o vestir 

cotidiano e as prescrições do universo evangélico frequentemente se coadunam com juízos 

estéticos feitos sobre as vestes, onde dualismos como “bonito x feio” e “aprovável x 

reprovável” são classificados e (re)interpretados em termos de moralidade.  

A partir das evidências reunidas durante etnografia realizada em 2015 por ocasião de 

minha pesquisa de mestrado2, constatei que uma das principais causas para tanta 

diversidade e pluralidade dentro da cultura protestante é a hermenêutica. Ao observar o 

discurso de evangélicos no ambiente online e offline, todos convergem para um ponto em 

comum que é a questão da decência e da modéstia. No entanto, para chegar até esse 

domínio todos eles terão distintas interpretações sobre a educação do corpo vestido que 

convém ao evangélico. Para boa parte destes, um novo modo de vestir está intimamente 

ligado às experiências com o sagrado, aqui objetificado na figura do Espírito Santo. Os 

evangélicos acreditam que essa entidade mística opera na razão dos seres humanos. À 

medida que se adquire maturidade religiosa e intimidade com o Espírito, este conduz o 

corpo a se vestir da maneira como convém. Por acreditarem que corpo seja o “templo do 

Espírito Santo”, logo, deve refletir o quanto ali habita um espírito puro, diferente, sóbrio e 

modesto. 

Algo bastante recorrente no pensamento entre os evangélicos é o “antes” e “depois” 

da conversão. Esse aspecto é determinante para diferentes níveis da vida humana: saúde, 

sexo, moral coletiva, organização da vida econômica, vestuário, entre outros. A conversão 

opera como um drama marcante para o indivíduo, especialmente para a mulher. Mas é 

importante salientar que essa conversão em geral não é abrupta. Normalmente corresponde 

a um processo de autoconvencimento e doutrinação, no qual constantemente se reavaliam 

                                                      
2 Qual é o dress code? Moral e juízo estético no vestir feminino evangélico. Rio de Janeiro: Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social, PUC-Rio, 2016. 
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os valores, os conceitos e as atitudes de acordo com os princípios de cada corrente 

denominacional. 

O processo ritual de conversão é o ponto chave para compreender a sutileza dos 

fenômenos estéticos que ele provoca nos indivíduos protestantes. O modo de vestir, o 

comprimento do cabelo, o uso (ou não) de maquiagem e adereços, tudo isso está 

associado, segundo dizem, às experiências metafísicas com a dimensão sagrada. Entre as 

pentecostais e neopentecostais, principalmente, esse fenômeno é bastante recorrente, pois 

as mesmas revelam ouvir a voz do Espírito Santo ditar como devem se vestir. E que o 

Espírito Santo é aquele que “faz a obra“, como se o corpo e sua carga simbólica fossem 

(re)construídos ao longo do tempo. 

É sabido que os processos de subjetivação são constituídos pela experiência vivida 

dos sujeitos. Mas o modo como estes percebem e concebem suas relações com o outro e 

também consigo mesmos não estaria largamente moldado pelas relações de saber-poder? 

Entre as evangélicas, este saber-poder normativo poderia ser expresso pelas determinações 

das escrituras sagradas, que se manifestam por meio da coerção por parte de pastores, de 

membros que frequentam as igrejas, e até mesmo de pessoas que não fazem parte de 

religião evangélica. 

Na dimensão protestante, o poder simbólico da Bíblia e do discurso dos comuns é um 

dispositivo que implica, em todo o tempo, uma análise e uma consciência de si. Conforme 

citado pelos nativos, é necessário estabelecer uma renúncia, um sacrifício para ser 

diferente. Não se vestir e não se comportar como as pessoas “do mundo” denota essa 

diferença promovida pelo Espírito Santo, assemelhando-se àquele aspecto dos rituais das 

manifestações religiosas em que o sofrimento se torna em cura, transformação. 

Atender aos padrões de beleza atuais e ser modesta/o ao mesmo tempo é o equilíbrio 

que os evangélicos buscam. Essa modéstia estaria traduzida em elementos como saias de 

comprimento médio ou longo, calças mais ou menos retas, blusas de manga, pouco decote, 

vestidos discretos, podendo até mesmo revelar certas formas do corpo feminino. Todavia 

não seria uma provocação aberta, mas antes uma insinuação discreta, encenando e 

atendendo ao duplo aspecto que o masculino almeja na mulher evangélica: sensualidade 

com discrição. 

Os evangélicos creem que é possível ser belo e sensual preservando limites que a 

estética não evangélica rompe. No que tange ao feminino, a principal discussão estética que 

se coloca para a evangélica contemporânea é: Quais são os limites? Como ser bonita sem 

deixar de ser identificada como uma “mulher de Deus”? Neste sentido, descrevo algumas 

perspectivas onde busco compreender por que o vestuário - e a estética como um todo - 
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funcionam como componentes-chaves para compartilhar a moral religiosa e expor a 

experiência da transformação por meio da distinção. Nesse ínterim delineio alguns 

elementos que caracterizam o juízo estético sobre o feminino no protestantismo, dentre os 

quais a modéstia se configura como o principal marcador distintivo dessas mulheres perante 

o outro não evangélico.  

 
O campo etnográfico 
O exercício do trabalho de campo e da observação participante como principal estilo 

de coleta de dados neste texto está relacionado a uma modalidade de investigação 

antropológica que privilegia as concepções e imagens que o grupo escolhido constrói de si 

mesmo. No nosso caso, a tentativa foi demonstrar como é vivenciada a experiência do 

corpo vestido feminino no contexto protestante. Embora o campo etnográfico ofereça uma 

boa amostra de dados para a análise do tema e construção de hipóteses, este método não 

completa todos os elementos necessários à pesquisa qualitativa. Sendo assim, além da 

abordagem empírica a partir de observações e entrevistas semiestruturadas, utilizei dados 

secundários – bibliográficos e digitais – e também outras fontes de dados primários - 

conversas virtuais e registros de insights obtidos no cotidiano evangélico.  

Meu percurso pelas igrejas evangélicas ocorreu entre janeiro e novembro de 2015, a 

partir de uma pequena rede de amigos que indicaram alguns praticantes da religião. Desde 

o início da investigação, os dados do campo privilegiavam o tema da distinção e a questão 

moral no vestuário. Mas em quais elementos sutis estaria essa diferença nas vestes da 

mulher evangélica? Havia, então, uma problemática propriamente estética a ser explorada 

empiricamente. 

Após as dez primeiras entrevistas fiz uma pequena análise e percebi que os discursos 

começavam a apresentar falas redundantes e pouco nebulosas. Com o intuito de explorar o 

problema estético e aprofundar as respostas até então obtidas foi necessário alterar o 

escopo da pesquisa. Para tanto, modifiquei o roteiro de entrevistas procurando clarificar 

algumas categorias-chaves apresentadas pelos evangélicos - tais como “mulher de Deus” 

versus “mulher do mundo” - e iniciei a articulação com líderes de diferentes denominações 

que eu ainda não conhecia. A partir de então esses informantes começaram a apontar 

outros evangélicos para que eu os conhecesse. Assim foi-se ampliando o leque de 

observações.  

Para fins de mapeamento do dress code da moda feminina evangélica dentro e fora 

dos templos, participei de cultos matutinos e noturnos em dezesseis correntes 

denominacionais na região metropolitana do Rio de Janeiro. As entrevistas e visitas aos 
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templos foram realizadas em diferentes bairros de classe D, C e B3 das zonas Sul, Oeste e 

Centro, da Baixada Fluminense e de Niterói, especificadas a seguir:  

 

Zona Sul – Flamengo, Leblon, Gávea; 

Zona Centro – Santa Teresa, Catumbi, Bairro de Fátima; 

Zona Norte – Tijuca, Freguesia, Bonsucesso; 

Zona Oeste – Barra da Tijuca, Recreio, Santa Cruz, Santíssimo, Taquara; 

Niterói – Charitas, Itaipu, Pendotiba; 

Baixada – Coelho da Rocha, Éden, Jardim Meriti, Vilar dos Teles. 

 

O universo amostral é composto por vinte e duas mulheres na faixa de 20 a 55 anos 

em distintas ocupações, como donas de casa e profissionais de diferentes categorias: 

profissionais da área da saúde, professoras, assistentes sociais, advogadas e executivas. 

Também participaram da amostra doze homens evangélicos entre 25 e 55 anos, para obter 

uma perspectiva contrastante sobre o vestir feminino. Aqui utilizo nomes fictícios como 

forma de preservar a identidade dos personagens. A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam o 

perfil das colaboradoras e a classificação de suas respectivas denominações. 

 
Tabela 1 – Perfil das evangélicas entrevistadas e denominações 

 

MULHERES 

Nome 
Ida
de 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Profissão Denominação 
Clas

sificação 

Vivian 32 Solteira Doutorado 
Farmacêutica 
e professora 

Igreja Batista 

Histórica 

Luana 33 Casada 
Pós-
graduação 

Assistente 
social 

Igreja 
Presbiteriana 

Bianca 23 Casada Nível Médio 
Técnica em 
eletrônica 

Igreja Batista 

Jéssica 33 Casada Mestrado 
Professora e 
pedagoga 

Igreja Batista 

                                                      
3 Este trabalho utiliza a definição sociológica de classe adotada pelo IBGE e outros órgãos de pesquisa em 
variáveis sociais, subdivididas em classes A, B, C, D e E. Todavia, é importante ressaltar que as instituições de 
pesquisa em mercado adotam outro critério de mensuração dessas variáveis. A ABEP – Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa, órgão regulador das empresas de pesquisa em mercado, opinião e mídia – adotou, a 
partir de 2010, uma nova classificação para expressar o movimento da sociedade de consumo contemporânea. 
Com a “função de estimar o poder de compra das pessoas e das famílias urbanas, abandonando a pretensão de 
classificar em termos de classes sociais” (ABEP, 2016, p.3), a ABEP distribui as famílias ou domicílios 
pesquisados nas seguintes categorias: A, B1, B2, C1, C2 e D-E. Este se constitui no critério revisto e atualizado 
entre os anos 2015/2016 com base na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/IBGE), a fim de adaptar-se à nova 
realidade das famílias brasileiras. Cf. ABEP. Critério de Classificação Econômica Brasil 2016. Disponível em 
http://www.abep.org/criterio-brasil. Acesso em 13 mai. 2016. 
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MULHERES 

Nome 
Ida
de 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Profissão Denominação 
Clas

sificação 

Irene 40 Casada 
Superior 
Completo 

Proprietária de 
sexshop 

Igreja Batista 

Andrea 55 Casada 
Superior 
Completo 

Pedagoga 
Assembleia de 
Deus 

 
 

Pentecost
al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentecost
al 

Nádia 55 Casada 
Nível 
Fundamental 

Do lar 
Assembleia de 
Deus 

Rosa 54 Casada Nível Médio Do lar 
Assembleia de 
Deus 

Sofia 28 Solteira Nível Médio 
Professora 
infantil 

Assembleia de 
Deus 

Clara 30 Casada 
Superior 
Completo 

Advogada Cristã Maranata 

Verônic
a 

31 Casada 
Superior 
Completo 

Fisioterapeuta Cristã Maranata 

Cibele 29 Casada 
Nível 
Fundamental 

Vendedora 
Assembleia de 
Deus 

Denise 49 Casada 
Pós-
graduação 

Pedagoga / 
Diretora de 
creche 

Assembleia de 
Deus 

Sueli 55 Solteira Nível Médio Taxista 
Adventista do 
Sétimo Dia 

Helena 43 Viúva Nível Médio 
Técnica de 
enfermagem 

Congregação 
Cristã do Brasil 

Etienne
4 

55 Casada Nível Médio Missionária 

Assembleia de 
Deus dos 
Últimos Dias – 
ADUD 

Rosilen
e 

44 Casada 
Nível 
Fundamental 

Do lar 
Igreja Universal 
do Reino de 
Deus 

 
 

Neopente
costal 

Alice 37 Solteira Nível Médio 
Vendedora 
autônoma 

Igreja Cristã 
Renovada em 
Cristo Jesus 

Antônia 53 Casada 
Nível 
Fundamental 

Do lar 
Igreja Cristã 
Renovada em 
Cristo Jesus 

Rute 48 Solteira Nível Médio Do lar 
Igreja Cristã 
Renovada em 
Cristo Jesus 

Elisa 52 Casada 
Superior 
Completo 

Enfermeira 
Mundial do 
Poder de Deus 

                                                      
4 Em relação à missionária Etienne Amorim, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias –ADUD, apresento seu 
nome real, visto ela ser figura pública e bastante conhecida na cena evangélica carioca. 
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MULHERES 

Nome 
Ida
de 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Profissão Denominação 
Clas

sificação 

Raquel 54 Casada 
Pós-
graduação 

Secretária 
executiva 

Igreja da 
Lagoinha 

Alternativa 
Thaiane 27 Casada 

Pós-
graduação 

Educadora 
física 

Metanoia 
Underground 

Fonte: Levantamento de campo (2015). 
 

Tabela 2 – Perfil dos evangélicos entrevistados e denominações 

HOMENS 

Nome 
Ida
de 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Prof
issão 

Deno
minação 

Classifi
cação 

Alberto 54 Casado Doutorado 
Filólogo e 
professor 

Igreja 
Batista 

Histórica 

Sérgio 46 Casado 
Nível 
Médio 

Vendedor 
Igreja 
Batista 

Mauricio 55 Solteiro Mestrado Executivo 
Igreja 
Batista 

Rúben 52 Casado Doutorado 
Engenhei
ro 

Igreja 
Presbiterian
a 

Marcos 40 Casado 
Pós-
Graduação 

Engenhei
ro 

Igreja 
Batista 

André 25 Casado 
Pós-
Graduação 

Educador 
físico 

Igreja 
Batista 

Rodrigo 35 Casado 
Nível 
Médio 

Proprietár
io de loja 
de 
roupas 
femininas 

Igreja 
Metodista 

Pastor 
Waguinho 

50 Casado 
Nível 
Fundamen
tal 

Músico 

Assembleia 
de Deus 
dos Últimos 
Dias 

Pentecostal  

Gerson 55 Casado 
Nível 
Médio 

Seguranç
a 
patrimoni
al 

Assembleia 
de Deus 
Restaurador 
de Roturas Neopentecost

al 

João 53 Casado 
Nível 
Médio 

Autônom
o 

Igreja Cristã 
Renovada 
em Cristo 
Jesus 

Valmar 41 Casado 
Superior 
Completo 

Educador 
físico 

Base 
Missionária 
PinGODágu
a 

Alternativa 
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HOMENS 

Nome 
Ida
de 

Estado 
civil 

Grau de 
Instrução 

Prof
issão 

Deno
minação 

Classifi
cação 

Fabiano  35 Casado 
Superior 
Completo 

Publicitári
o 

Igreja da 
Orla 

Fonte: Levantamento de campo (2015).  
 
As categorias discursivas coletadas em campo foram tabuladas em Excel e 

classificadas de acordo com a ordem de frequência em que aparecem nas falas dos 

entrevistados, de modo a produzir interpretações que pudessem dar conta, em alguma 

medida, do problema e das questões que motivaram a investigação. Compõem também o 

material etnográfico arquivos audiovisuais e interlocuções feitas com lideranças pastorais. 

Do conjunto de fotografias, tentei dissecar as que chamavam mais atenção nos signos que 

as compunham (decomposição) e transformar, a partir desses signos, cada uma delas em 

uma pequena narrativa que situasse a foto no contexto em que ela foi capturada, incluindo 

minhas observações e hipóteses (recomposição).  

Em muitas igrejas pude notar que alguns códigos estéticos estão ligados ao 

funcionamento do próprio grupo ou são da ordem de uma liturgia. Sobretudo nas 

denominações pentecostais e neopentecostais, a configuração específica do lugar demanda 

certos modos de engajamento corporal, reforçando e naturalizando padrões de ação e 

interação com base em diferenças de posição, classe, geração etc. Do mesmo modo, as 

disposições corporais nessas igrejas envolvem a prática habitual de um conjunto de técnicas 

e posturas que traduzem a dimensão corporificada da cultura e da moral protestantes. 

Outro dado importante é que diversas vezes minha figura foi utilizada como ponto de 

referência para fundamentar o discurso de alguns informantes. No caso dos homens, eles 

apontavam em meu aspecto exterior alguma peça (roupa ou adereço) para ilustrar um gosto 

que eles consideravam interessante e agradável. Em relação às mulheres, as mesmas 

citavam algum elemento do meu vestuário para exemplificar aquilo que consideravam 

reprovável. Esse fenômeno foi mais recorrente entre as evangélicas mais ortodoxas, 

conforme este exemplo extraído de um diálogo com Rosa, de 54 anos, membro da 

Assembleia de Deus em São João de Meriti/RJ, em que ela me pergunta: 

 

“Você é casada? 

- Não. 

Quando você casar, o teu marido vai dizer assim pra você: “Rita, eu não 

gosto que você use essa blusa baby look. Acho que não fica bem em você”. 

Você vai obedecer, não é? É a obediência! Não tem nada a ver com uma 
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imposição – é uma obediência. Aí você pra agradar teu marido, pra não 

criar contenda, você não vai mais usar essa blusa baby look. Entendeu?” 

 

Outra entrevistada, Helena, 43 anos, da Congregação Cristã do Brasil na Taquara/RJ, 

se utiliza da minha aparência para afirmar: 

 

Imagina se uma evangélica vai se vestir assim, vir pra igreja assim, com 

esse batom vermelho e esse colar no pescoço? Isso não existe. Quem faz a 

obra, minha filha, é o Espírito Santo. Não é obra do homem, de ancião, de 

cooperador nem nada – é o Espírito Santo de Deus. 

 

Sobre a permanência no campo, percebi que houve maior receptividade nas igrejas 

pentecostais e alternativas, tanto que em algumas delas estive mais de uma vez e fui 

convidada a participar de jantares nos salões nobres do templo. A identidade de 

pesquisadora também ajudou, pois ao citar que era mestranda em comunicação social a 

maioria identificou-me como “a jornalista que veio conversar com a gente”, então as pessoas 

se sentiram importantes nesse aspecto, demonstrando-se mais abertas e acessíveis5. 

Também percebi neles uma vontade maior em falar sobre o tema, visto que muitas 

entrevistas que fizemos duraram cerca de uma hora e meia a três horas. Há entre eles uma 

presença forte do sentimento de coletividade. Portanto os mecanismos de individualização 

pareceram-me relativamente diluídos – ao contrário dos batistas e demais integrantes das 

igrejas históricas, que aparentaram um perfil mais individualista. Quanto mais nobre o bairro 

e a igreja, maior parece ser a presença do individualismo. 

 De maneira geral, os depoimentos demonstraram sobejamente que houve uma 

sensível transformação (o mesmo sob nova forma) no vestuário feminino evangélico a partir 

da virada do século XX para o XXI. Ao aprofundar em que momento houve essa 

transformação e o que contribuiu para isso acontecer, os entrevistados atribuíram esse 

fenômeno em grande parte à intenção das igrejas de absorver mais fiéis ao abrir mão de 

certa rigidez em seus usos e costumes. Também se referiram ao fato de as cantoras gospel, 

                                                      
5 Importante relatar que as ferramentas de bate-papo Messenger (Facebook) e WhatsApp foram de grande 
auxílio para estabelecer uma proximidade com meus interlocutores. A abordagem inicial para agendar as 
entrevistas foi feita por telefone (geralmente eu ligava para o celular da pessoa em questão), e em certos 
momentos isso ocorreu mais de uma vez. A partir de então eu iniciava paralelamente uma abordagem virtual, 
adicionando as/os interlocutores no Facebook e WhatsApp e tendo com elas/es rápidas conversas nesses 
canais. Quando eu chegava para fazer a entrevista ou a observação fui recebida com muito mais naturalidade, 
pois a interação prévia contribuiu para tanto. Com a maior parte dos informantes o diálogo por meio desses 
canais continuou após a visita, o que também possibilitou aprofundar questões não colocadas em algumas 
entrevistas. 
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com sua estética contemporânea, terem influenciado muitas evangélicas a adotarem outro 

perfil de vestuário e novas maneiras de apresentação e cuidado de si. 

As muitas leituras de clássicos sobre a teoria do juízo estético, 

performatividade/materialidade através das roupas e individualismo no mundo 

contemporâneo contribuíram para a construção de olhar e sensibilidade armados pela 

teoria. Tais leituras orientaram a entrada e saída de minha posição dupla enquanto ao 

mesmo tempo observadora e nativa. Utilizo aqui como referencial teórico para pensar o juízo 

estético em perspectiva transversal as reflexões oriundas da sociologia do gosto em Pierre 

Bourdieu. Maria das Dores C. Machado, Webb Keane e Saba Mahmood são, também, 

outros autores acessados, com os quais tento compreender a influência do espaço religioso 

e de experiências subjetivas na construção de performances e materialidades estéticas, 

conjugadas às demandas de categorias e preceitos morais apresentados pelas evangélicas 

entrevistadas.  

 
A importância do feminino no contexto religioso evangélico 
Em referência às importantes transformações quantitativas e qualitativas no campo 

religioso brasileiro nas últimas décadas do século XX e início do XXI, verifica-se que os 

recenseamentos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) revelam a intensificação da expansão dos evangélicos no Brasil. Levantamentos do 

instituto (IBGE/CSE, 2012) mostram, pela primeira vez, uma queda em números absolutos 

da população católica face aos evangélicos nas últimas décadas, cuja retração foi de 22%. 

O contingente de católicos foi reduzido em todas as regiões e se manteve mais elevado no 

Sul e no Nordeste. O Norte foi onde houve a maior redução relativa dos católicos. Por sua 

vez, os evangélicos somam 42.275.440 pessoas, constituindo cerca de 23% da população 

brasileira. Destes, a maior parte é ligada às denominações pentecostais e neopentecostais 

(23,3 milhões de pessoas, contrapondo-se aos 7,6 milhões de evangélicos das igrejas 

históricas e aos 9,2 milhões de membros de novas matrizes evangélicas), evidenciando que 

a crescente expansão do protestantismo está diretamente relacionada com a difusão e a 

diversificação do pentecostalismo.  

De acordo com Machado (2005) 49% dos evangélicos identificados como pentecostais 

em 1980 ultrapassaram os chamados protestantes históricos nas duas décadas seguintes, 

visto que seus índices subiram de 67% em 1991 para 68% em 2000. O aumento do 

segmento pentecostal no país é puxado pela esteira das migrações internas nas regiões 

metropolitanas. Nesses locais, os evangélicos construíram igrejas nos hiatos da estrutura 

católica (Jacob, 2004). Nas periferias urbanas, com a ausência do estado e da Igreja 
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Católica, os pentecostais atuaram como guias espirituais e como figuras centrais do 

assistencialismo, agregando fiéis “onde o catolicismo não tinha se preparado para 

arregimentar a nova população, e adaptaram a mensagem para diversos públicos” (Idem). 

Outro fator importante é que os evangélicos se encontram entre os conjuntos 

religiosos que apresentam as maiores taxas de fiéis do sexo feminino (IBGE, 2012), pois a 

proporção das mulheres (56%) é superior em 5 pontos percentuais à representação 

feminina na população brasileira (51%). Homens representam 44% do total de evangélicos 

no país. O protestantismo atual é, portanto, uma religião majoritariamente feminina. Um 

exemplo desse aspecto observado em campo foi o de que nas denominações pentecostais 

visitadas – como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e Igreja Universal do 

Reino de Deus – a desproporção entre homens e mulheres mostrou-se maior do que a 

encontrada no conjunto dos evangélicos das igrejas históricas. Não obstante, o convívio 

social entre as evangélicas também se mostrou mais intenso nas igrejas pentecostais, talvez 

pelo fato de algumas delas não estarem inseridas no mercado formal de trabalho, o que as 

possibilitam doar mais de seu tempo à comunidade religiosa. 

Pesquisas voltadas para a análise entre população economicamente ativa e 

religiosidade apontam o crescimento acentuado da participação das mulheres das camadas 

populares no protestantismo durante os anos 1990. Machado (2005) atribui a maior 

presença delas neste segmento por considerar que o movimento evangélico – em especial o 

pentecostalismo – tem reforçado a autoestima das mulheres, na medida em que permite a 

atuação destas nas mais diversas frentes de trabalho. Além de enfatizar a reflexividade e 

subjetividades no presente e de estimular a busca da prosperidade, o que certamente 

contribuiu para a superação de alguns níveis de segregações de gênero na cultura religiosa 

tradicional no Brasil. 

Tomando por base a perspectiva de gênero é possível crer que a opção de ingressar 

em uma igreja evangélica resulta de experiências diferentes de homens e mulheres. 

Segundo Machado (2005) nas justificativas para a adesão ao protestantismo as histórias de 

conversão masculinas revelam situações de desemprego, dificuldades financeiras e 

problemas pessoais na área da saúde. As mulheres quase sempre associam suas escolhas 

religiosas “à (re)organização ou restauração dos núcleos familiares e à satisfação de suas 

necessidades materiais e espirituais” Machado (op.cit.:389). Enquanto os homens procuram 

a comunidade religiosa em situações que põem em ameaça a identidade masculina 

hegemônica, as mulheres se colocam como “guardiãs” da família e dos valores morais e 

religiosos. 
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As qualidades alocadas ao sexo masculino no sistema hegemônico de representações 

parecem distanciar os homens das prescrições religiosas de uma forma geral e, em 

especial, do ethos evangélico, enquanto os atributos femininos favorecem as experiências 

das mulheres com o sagrado e os vínculos com a comunidade religiosa, como, por exemplo, 

a designação de mulheres para estarem à frente dos trabalhos de oração e ministérios 

feminino e infantil. Nesse sentido, a doutrina protestante enfatiza os valores associados à 

figura feminina – em especial a relação dialética entre os domínios exterior e interior, que 

inclui aí a estética do corpo. Um argumento utilizado por grande parcela das correntes 

evangélicas é a passagem relatada na epístola de 1ª Pedro, Capítulo 3, versos 3 e 4 (Bíblia 

Sagrada, 2009): “O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, 

o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no 

incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor para Deus”. 

O trecho desta mensagem trata da questão da “verdadeira beleza”, que nasce do 

âmago e se manifesta em ações ditas “puras” e num espírito abnegado, em contraposição 

ao “falso eu”, adornado pelos enfeites exteriores. Deste modo, a aparência de uma mulher 

evangélica deve refletir, sobretudo, o ser interior. Nesse grupo, ainda que as mulheres 

estejam inseridas em diversos campos da vida secular (família, trabalho, amigos etc.), suas 

roupas devem sinalizar a marca da diferença. Por essa razão, as evangélicas  

 

devem se vestir adequadamente. Embora a Bíblia não contenha um encarte 

de modelos de roupas ou ilustrações de moda para nós, mulheres de Deus, 

seguirmos, a Palavra nos ensina princípios acerca deste assunto. E que 

princípios são estes? Honestidade, pureza, pudor, decência, modéstia e 

simplicidade. (CARDOSO, 2013, p. 96). Grifo meu. 

 

O mercado fonográfico gospel constitui um importante exemplo para elucidar como a 

moralidade estética feminina era percebida no protestantismo até a virada do século XXI. Os 

anos 1960 marcam o início da presença das mulheres no mercado musical gospel, 

sobretudo aquelas oriundas de denominações batistas, cujas igrejas possuem forte tradição 

musical. Nos anos 1980, com o surgimento da gravadora MK Music6 ocorre a ascensão de 

                                                      
6 A MK Music é a maior gravadora brasileira de música gospel, fundada em 1986 e pertencente ao Grupo MK de 

Comunicação. A marca já lançou mais de 400 obras fonográficas em diversos suportes e recebeu vários prêmios 

internacionais, como o Grammy Latino. A MK Music possui em seu cast cerca de 40 nomes e mais de 300 

títulos disponíveis para a comercialização em diversos estilos - que vão do romântico ao sertanejo, passando pelo 

rock, o reggae, o dance, o hip hop e ritmos brasileiros. A própria empresa é responsável pela criação, distribuição 

e divulgação de todo o material que produz (da arte a campanhas publicitárias). Disponível em 

http://www.abpd.org.br/sobre_gravadora.asp?g=23. Acesso em: 07 mai. 2015. 

http://www.abpd.org.br/sobre_gravadora.asp?g=23
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diversas cantoras evangélicas, o que possibilitou a apresentação delas em diferentes igrejas 

e programações evangélicas. A aparência dessas cantoras materializava, em muitos 

aspectos, as características do perfil feminino nas igrejas protestantes daquele período. O 

uso de cabelos longos, vestidos ou saias e o não consumo de maquiagens ou qualquer 

outro tipo de acessórios caracterizavam o modelo de mulher evangélica. Esse ascetismo de 

caráter distintivo simbolizava uma forma de resistir à imagem proibida de mulher “mundana”, 

mantendo o padrão estético estabelecido pela igreja e conservando sua identidade religiosa 

e seus valores morais. 

Como reflexo das importações imagético-culturais inseridas no contexto musical do 

período, surge um conceito nos modelos de fotografia para LPs evangélicos: o close 

fotográfico (SILVA, 2010). Juntamente com este, o rosto torna-se fundamental. Segundo Le 

Breton (2007), o rosto é a parte do corpo onde se condensam os valores mais elevados e 

relevantes. A cristalização da identidade e o reconhecimento por parte do outro se iniciam 

por ele. “O rosto se altera, gera proximidade e intimidade, atrai e seduz. O rosto transparece 

os sentimentos e em variadas tradições é considerado um revelador da alma” (SILVA, 

op.cit.:33). Neste aspecto, o close do rosto retrata não apenas alguém, mas, sobretudo, 

esse ser simbólico. 

Neste espaço em que a iconografia produzida no meio evangélico está sujeita, as 

capas de LPs como construção visual correspondiam à negação do corpo apresentada pelo 

pensamento teológico das igrejas evangélicas. A representação do visual estético na 

construção do imaginário evangélico denota o ascetismo e o simbolismo que o corpo possui 

na formação teológica e prática dos fiéis. A partir dos anos 2000 pôde-se observar que o 

estilo mais “moderno” que as cantoras evangélicas passaram a adotar impulsionou 

posteriormente os primeiros passos para o relativo rompimento com alguns preceitos do 

tradicionalismo evangélico, entre eles a recusa de maquiagens e adornos. Hoje já é possível 

observar maior adequação à secularização da estética feminina, como a utilização de 

maquiagens e de jóias, revelando nova perspectiva do cuidado de si no meio evangélico.  

Este cenário demonstra como o lugar da estética corporal varia na medida em que tal 

aspecto fica cada vez mais importante na sociedade. Como efeito dessa tendência, ao 

protestantismo foi necessária a adoção de certa flexibilidade nos costumes em relação ao 

tradicionalismo que marcou a maior parte da história desse ramo religioso no Brasil. 

Também ocorreu incessante revisão das estratégias de recrutamento dos fiéis e das formas 

de atuação e apresentação estética das lideranças religiosas, tanto no interior da 

denominação quanto em sua representação na sociedade mais ampla. Todavia, não se 

deve perder de vista que, apesar de ser constatável relativa variação nos costumes, os 
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mesmos estão igualmente estabelecidos no imaginário evangélico como um todo e alguns 

valores centrais perpassam as diferentes correntes evangélicas, desde as tradicionais até as 

mais alternativas.  

 

 
A inscrição do juízo estético e suas polissemias 
Na tradição sociológica da teoria moral, tem-se Emile Durkheim como um dos 

principais teóricos que descreve sobre os fundamentos que regulam a moralidade humana. 

Na obra As formas elementares da vida religiosa (2003[1912]), Durkheim entende a moral 

como uma perspectiva geral que traz à luz a dimensão da vida social. Princípios, normas e 

valores não são apenas regulatórios, mas também constitutivos de um certo domínio de 

ações. Isso não implica que todas as ações sejam por definição ações morais, mas que a 

moral, os costumes e a ética estão invariavelmente implicados nas ações de ordem e 

mudança social. Assim, cada ação, não importa quão racional ou emocional, rotineira ou 

estratégica, está cercada por um horizonte normativo que fornece os princípios, fins e 

valores que a definem e direcionam.  

A moralidade é parte da cultura, mas o que distingue aquela desta é “sua relação 

intrínseca com padrões normativos de avaliação, julgamento e justificação em termos de 

entendimentos sobre o que é certo e errado, bom e mau, com valor e sem valor, justo e 

injusto” (Durkheim, 2003:28). Enquanto conjunto de visões normativas que fornecem 

padrões de avaliação (princípios, valores e normas) pelos quais as ações (próprias e de 

outros) podem ser julgadas, a moralidade é parte de uma ordem cultural compartilhada que 

se institucionaliza em práticas sociais estruturadas. Como tal, ela existe fora das pessoas. 

Uma vez que essas perspectivas culturais são aprendidas e internalizadas em e através de 

processos de socialização, a moralidade também existe dentro das pessoas como um 

conjunto de padrões de comportamentos corretos que define, orienta e regula suas ações a 

partir de seu ego. 

Tais padrões podem ser formulados reflexivamente, seguidos de forma 

semiconsciente e expressos de modo interessado, como no caso dos sentimentos morais. 

Enquanto a conexão com a cultura permite conceber a moralidade como um sistema 

referencial coletivo internalizado, o qual estrutura e regula ações conforme padrões, sua 

relação com estruturas sociais e interesses materiais sugere que a invocação do bem 

comum e do interesse geral - que caracteriza a vida moral - está enraizada em 

determinados modos de viver e expressa, através de estratégias de universalização e de 

idealização, os interesses e ideais de determinados grupos e estratos sociais.  
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Nessa linha de pensamento estabeleço como ponto de partida possível para uma 

reflexão sobre a moral protestante a existência de gramáticas e discursos através dos quais 

os agentes visam a produzir a aparência de conformidade a regras comuns. Essas 

estratégias implicam como reconhecimento da lei fundamental do grupo uma declaração 

pública de reverência à representação que ele pretende dar a si mesmo e aos demais. No 

protestantismo, os sentimentos morais relacionados às formas de representação se 

fundamentam no modelo de vida ideal centrado nos padrões bíblicos, cuja ênfase é 

traduzida na sua aplicabilidade nas práticas cotidianas. 

De acordo com Keane (2002:68), a ideologia da moralidade protestante está baseada 

em noções de sinceridade: a exigência moral de que as pessoas têm de falar e agir 

conforme os postulados das Escrituras Sagradas. Os protestantes centram a atenção nos 

sentidos imateriais da linguagem de tal forma que os fatores materiais e sociais que 

influenciam o processo são entendidos como facilitadores da comunicação entre as 

pessoas. No modelo protestante, supõe-se que os agentes sinceros devam esforçar-se por 

transmitir com total precisão seus sentimentos religiosos imateriais, envolvendo 

modalidades distintas de objetivações pelas quais os fiéis mediam suas relações com outras 

pessoas. 

A partir do ponto de vista dos entrevistados, a modéstia constitui a principal ferramenta 

semiótica pela qual a mulher evangélica pode comunicar ao outro sua identidade religiosa. 

Em linhas gerais, exponho que este termo é entendido pelos evangélicos como a atitude de 

não chamar a atenção para aquilo que não convém. A importância dada à modéstia pelos 

evangélicos advém dos ensinamentos do apóstolo Paulo aos membros da igreja primitiva 

em Éfeso, uma cidade greco-romana da Antiguidade situada na costa ocidental da Ásia 

Menor, onde hoje está localizada a Turquia. Após realizar sua viagem missionária a Éfeso, 

Paulo comissiona seu discípulo Timóteo para dar continuidade ao trabalho de evangelização 

na cidade, e escreve-lhe duas cartas a fim de orientá-lo nessa missão. Na primeira 

correspondência há um tópico específico para as mulheres daquela comunidade, intitulado 

“Os deveres das mulheres cristãs” (1ª Timóteo, Cap. 2, versos 9 a 15), o qual expõe que “Do 

mesmo modo as mulheres cristãs se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não 

com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres 

que fazem profissão de servir a Deus com boas obras”. 

“Pudor e modéstia”, conforme citados na escritura bíblica, estão para os evangélicos 

diretamente associados à decência e ao autocontrole. Eles avaliam que o guarda-roupa da 

evangélica deve expressar uma declaração pública de sua motivação pessoal e íntima de fé. 

Isto se traduz em evitar roupas e adornos que sejam extravagantes ou sexualmente 
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atrativos. Modéstia é humildade expressa na forma de vestir. Imodéstia, então, seria muito 

mais do que usar uma saia curta ou um decote ousado: ela estaria expressa no ato de 

chamar atenção imprópria para si, em pretensões desconexas aos preceitos bíblicos de 

guardar o corpo.  

O apóstolo Paulo de Tarso considerava que pudor e modéstia eram termos estranhos 

para muitas mulheres da comunidade de Éfeso. Sua carta, escrita entre 63 e 67 d.C., já 

demonstra explicitamente a lógica da distinção, ao orientar que as cristãs se vestissem de 

maneira diferente para que não ocorresse identificação com as sacerdotisas - mulheres que 

exerciam práticas pagãs naquela região. Os cultos a Afrodite incluíam ritos sexuais 

realizados por centenas de sacerdotisas, caracterizadas como prostitutas cultuais. Éfeso era 

uma cidade portuária e este elemento também contribuía para a prática da prostituição, 

adicionada ao fato de que as mulheres ocupavam lugar de proeminência na religião pagã 

dos tempos greco-romanos. John McArthur, um dos principais comentaristas da epístola de 

Paulo a Timóteo, esclarece que: 

 

[...] àquela época, quando uma mulher usava o véu, isso significava que ela 

estava submissa a um homem, fosse o marido, seu pai ou um parente 

responsável. Quando se via uma mulher sem véu e com o cabelo tosquiado 

ou mesmo raspado, já se deduzia que a mesma estava totalmente 

disponível, pois esta era a maneira como as prostitutas eram identificadas. 

Sendo assim, as mulheres cristãs precisavam agir com modéstia, 

precisavam usar o véu e manter seus cabelos compridos. O uso do véu era 

importante naquele contexto cultural. Deixar de usá-lo naqueles dias seria 

motivo de mal testemunho ou escândalo. (MCARTHUR, 1995, p.82).  

 

De lá para cá os costumes se alteraram. Hoje é pouco provável que se estabeleça 

uma diferenciação tão polarizada entre as que praticam ou não a prostituição a partir de 

elementos estéticos rigidamente marcados. Mas a modéstia tal como entendida por Paulo 

continua proeminente no imaginário protestante. Contudo, a pesquisa revelou que uns têm 

uma ideia mais rígida de o que seja modéstia, enquanto outros a têm mais flexível. A 

categoria “modéstia”, portanto, tem um parâmetro de nuances variado e é entendida de 

maneira mais codificada ou menos codificada.  

Com base nos discursos obtidos durante a pesquisa, identifiquei por modéstia rígida a 

postura ascética no que tange a vestuário, maquiagem, adereço e formato capilar (o 

interdito aos cortes de cabelo). Por modéstia flexível entendo a adoção de certa 
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maleabilidade nas práticas estéticas, como a permissão ao uso da calça comprida, 

maquiagem e adereços discretos. Já a modéstia muito flexível consiste em permitir que as 

mulheres se adornem da maneira mais individualista possível, considerando até mesmo as 

opções diametralmente opostos ao tradicionalismo evangélico – como a produção de corpos 

fisicamente trabalhados, tatuagens, o uso de piercings e de roupas perfeitamente ajustadas 

às formas femininas. O Quadro 1 apresenta uma condensação simples da variação do 

código no universo pesquisado: 

 
Quadro 1 - Codificações da categoria modéstia pelos evangélicos 
entrevistados, de acordo com as correntes denominacionais7.   

Modéstia rígida Modéstia flexível Modéstia muito flexível 

Pentecostais 
tradicionais 

Históricas, Pentecostais 
“renovadas” e 
Neopentecostais 

Históricas “renovadas” 
e Novas matrizes 
evangélicas 

o Assembleia de Deus  

o Assembleia de Deus 

dos Últimos Dias 

(ADUD)  

o Adventistas do 

Sétimo Dia  

o Congregação Cristã 

do Brasil Cristã 

Maranata  

o Batistas 

o Presbiterianas 

o Universal do Reino de 

Deus 

o Mundial do Poder de 

Deus 

o Igreja de Nova Vida 

o Igreja Batista da 

Orla 

o PinGODágua 

o Metanoia 

Underground 

o Igreja da Lagoinha 

Fonte: Levantamento de campo (2015). 
 
Nas interlocuções de campo, meu pedido aos informantes para definir “modéstia” 

ocorria logo após as perguntas sobre as estratégias de sensualidade por meio das roupas. 

                                                      
7 Os grupos evangélicos são divididos em quatro categorias, adotadas atualmente pelo IBGE para fins de 
recenseamento e produção de demais dados estatísticos. São elas: a) históricas ou evangélicas de missão - 
originadas a partir da Reforma Protestante ou em períodos bem próximos a ela. Representantes desse segmento 
são as igrejas Luteranas, Presbiterianas, Anglicanas, Batistas, e Metodistas; b) pentecostais - englobam as que 
tiveram início no reavivamento e nas experiências místicas com o Espírito Santo no primeiro quartel do século 
XX nos Estados Unidos; c) neopentecostais - são oriundas do pentecostalismo originalmente brasileiro, com 
ênfase na teologia da prosperidade. Fundadas a partir de uma nova cosmologia das experiências místicas com o 
sagrado, ou mesmo a partir de cismas entre as igrejas históricas, as denominações neopentecostais surgiram 
nos anos 1960, bem após a inserção do pentecostalismo de tradição norte-americana; e d) novas matrizes 
evangélicas - são as igrejas que não se enquadram nas classificações acima e que surgiram na virada do século 
XX para o XXI, caracterizadas pela interpretação e vivência do cristianismo de maneira mais flexível. Para fins 
deste trabalho, classifico como “alternativas” as igrejas que representam essas novas matrizes contemporâneas 
e que incluem em seu rol de membros pessoas frequentemente identificadas como outsiders pelas igrejas 
evangélicas comuns, tais como homossexuais, metaleiros, tatuados, hippies, entre outros. 
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Uns responderam de maneira mais profunda e elaborada, outros de modo relativamente 

raso, mas de qualquer forma aplicando o termo em seu pensamento. Alguns pausaram para 

uma média reflexão e de início não souberam responder. Para estes entrevistados ajudei a 

elaborar algum pensamento a respeito, elucidando-os sobre o que eles poderiam entender 

como modéstia a partir do vestuário e/ou comportamentos. Daí em diante começaram a 

argumentar posições próprias sobre o que definiria uma mulher evangélica modesta, 

entendida aqui como uma antítese à ostentação.  Acreditam elas e eles que a modéstia 

seria algo que não causa escândalo, uma congruência de signos que permitem ao outro 

olhar para um indivíduo evangélico e identificar que “ali vai uma pessoa cristã”.  Um exemplo 

disso é a fala de Nádia, pentecostal da Assembleia de Deus no Leblon/RJ, a qual afirma: “se 

a mulher estiver com uma unha pintada, com um a calça, a pessoa tem que ter um destaque 

por causa da modéstia do vestido, na maneira de andar, tudo isso. Pra mim, a vida cristã e o 

modo de vestir da mulher cristã refletem isso”.  

Por sua vez, à medida que a mesma reflexão era proposta aos evangélicas que 

aproximavam-se de um capital cultural mais elevado, as elaborações sobre o conceito de 

modéstia se tornavam mais sofisticadas, demonstrando que a operacionalização do conceito 

é resultado de um acúmulo de bens simbólicos inscritos nas estruturas de pensamento, 

resultantes de um habitus de grupo que acompanha a trajetória de vida dessas pessoas. 

Estes interpretavam a modéstia como a tradução de uma simplicidade e humildade, 

presente não só nas manifestações visuais, mas também no comportamento. Para este 

segundo grupo, ser modesto é ser mais linear - nas roupas e nas relações. A modéstia, 

aqui, estaria relacionada à solidariedade, à gentileza, à não devassidão, sobretudo nas 

práticas discursivas.  

Bourdieu argumenta que os sujeitos sociais encarnam habitus “com todas as 

disposições que são, ao mesmo tempo, marcas da posição social e, portanto, da distância 

social exigida para manipulá-las estratégica ou simbolicamente [no intuito de] reduzi-las, 

aumentá-las ou simplesmente mantê-las” (BOURDIEU, 1983, p. 75). Com isso, o autor 

pretende sustentar que os indivíduos incorporam sistema de disposições, modos de 

perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que os levam a dispor a apresentação do self de 

determinada forma em uma circunstância dada. No caso dos evangélicos, a modéstia deve 

estar implícita nesse código de vestimenta, pois ela se constitui a principal característica que 

distingue as fiéis daquelas não pertencentes à religião. Na perspectiva nativa, portanto, a 

modéstia consiste em fazer valer a simplicidade e a postura reservada na exposição 

estética. O Quadro 2 sintetiza os conceitos usados pelos entrevistados para definir a 

modéstia enquanto categoria moral: 
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Quadro 2 – Definições sobre modéstia e diferença no vestuário (ordenadas 
pela frequência de citações nos discursos) 

Fonte: Levantamento de campo (2015). 
 
Sendo o vestuário da evangélica um atributo que preenche certo conjunto de 

signos dentro de suas funções sociais e estéticas, os entrevistados apontaram 

precisamente quais seriam os estilos de roupas e adereços majoritariamente 

censurados à evangélica contemporânea. A roupa decente, para eles, é aquela que 

não expõe e, consequentemente, não escandaliza: saias e vestidos médios, peças 

sem decotes, uma calça não apertada, vestuário limpo, passado e não rasgado. Por 

sua vez, peças como minissaia, shortinho, vestido colado ao corpo, blusas 

transparentes, esmalte e batons escuros são alguns dos elementos mais citados 

como genuinamente opostos à moderação estética.  

Em referência à modéstia, nas ações de representação individual e coletiva dos 

evangélicos coexiste ainda outro habitus valorativo da moral no que tange ao 

feminino: o de que as evangélicas devem ser identificadas pelo público como 

mulheres de Deus, em contraposição às mulheres do mundo. Mulher de Deus é uma 

categoria nativa utilizada para designar aquela que não somente pertence ao 

protestantismo, mas que pratica a religião em suas interações cotidianas e é 

reconhecida publicamente como tal. Ela é o exato contrário da mulher do mundo, 

Conceitos usados para definir 
modéstia 

Onde estaria a diferença no vestuário 
da evangélica? 

o Simplicidade; humildade 
o Se vestir adequadamente; 

não chamar a atenção 
o Não ostentar; não propalar 
o Não se expor; ter uma 

postura contida 
o Aquilo que te faz bem sem 

constranger o outro 
o Preservação de valores 
o Aquilo que não causa 

escândalo 
o Viver aquilo que faz 
o Amor, perdão e respeito 
o Fazer o bem sem olhar a 

quem 

o No comprimento da blusa, 
da saia e do vestido 

o No bom senso 
o Na preservação o próprio 

corpo 
o Na não exibição da 

sensualidade 
o Vestuário com elegância e 

simplicidade 
o Nas peças sem decotes e 

transparências 
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que para eles seria a mulher que não detém a presença de Jesus Cristo em sua vida 

– em linhas gerais, a não convertida, portadora de uma performance estética mais 

extravagante e principalmente de comportamentos libidinosos ou devassos.  

Muitos evangélicos definiram a mulher do mundo com base em características 

externas – maquiagem e vestuário - como se nelas houvesse uma “estetização de 

si”. Sobre a mulher de Deus, grande parte dos entrevistados a definiu a partir de 

atributos subjetivos, um conjunto de modos de percepção, afeto, pensamento e 

desejo que a animam enquanto sujeito atuante. Neste ponto percebo um paradoxo 

interessante: julga-se que a mulher de Deus precisa ter um desempenho estético 

diferente das outras; todavia, não é este fator que a delimita. Sobre tais conceitos, 

observei novamente diferenças no modo de operar esses registros entre os dois 

grupos – os de médio ou alto capital cultural/econômico e os de baixo capital 

econômico e/ou cultural (Quadro 3). 

Quadro 3 – Principais definições sobre mulher “do mundo” e mulher “de 
Deus” (ordenadas pela frequência de citações nos discursos) 

Mulher “do mundo” Mulher “de Deus” 

o Não possui a Cristo e ao 
Espírito Santo 

o Não conhece ou não teve 
um encontro com Deus 

o Usa roupa decotada; seios 
e costas de fora; shortinho 

o Aquela que não tem amor; 
esperança; perdão; fé 

o Aquela que se droga, bebe 
ou se prostitui 

o Aquela que frequenta 
bailes, festas, boates 

o Uma mulher que mente e 
trai 

o Mulher "estourada"; 
abusada; sem limites 

o Aquela que xinga palavrões 
o Aquela que casa e descasa 
o Ela namora com uns e com 

outros 
o Usa aplique no cabelo 
o Usa batom e unhas 

vermelhas; olhos pintados 

o Aquela que tem a 
presença de Cristo  

o Aquela que tem amor; 
esperança; perdão; fé 

o É uma mulher convertida 
o Pratica aquilo que diz; sua 

vida dá testemunho de si 
o Uma mulher que pensa 

nas outras pessoas; é caridosa 
o Uma mulher que edifica a 

casa e os filhos 
o Aquela que respeita o 

marido 
o Ela é mulher de um 

homem só 
o Ela é respeitada em todos 

os ambientes 
o Tem mansidão no falar e 

no agir 
o Uma mulher que não xinga 

palavrões 
o Uma mulher que não fala 

mentiras e não faz intrigas 
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Fonte: Levantamento de campo (2015). 

 
No protestantismo há todo um conjunto de normas e valores que regem o 

comportamento da mulher de Deus. Segundo o discurso religioso, espera-se que em toda e 

qualquer esfera de que as mulheres participem elas sejam dóceis, carinhosas, tolerantes, 

cuidadosas e que se preocupem com o corpo em sua dimensão espiritual, para que o 

mesmo revele à primeira vista o caráter distintivo da identidade religiosa. À mulher de Deus 

são delegados diversos papéis, pelos quais ela detém grandes responsabilidades na família, 

na igreja e no meio social. 

A percepção nativa atesta que a reserva nas práticas do vestir é um princípio moral 

fundamental para o público evangélico, uma vez que eles acreditam que é a partir do 

vestuário que são impulsionados os desejos sexuais. Neste sentido, atribui-se à mulher de 

Deus importância ímpar na preservação dos valores relativos à educação corporal e o 

aspecto da vigilância é maior para elas do que em relação ao sexo masculino, pois acredita-

se que os homens, em geral, sejam muito mais afetados pelo que veem. Vestir-se 

intencionalmente de maneira que provoque ou estimule a libido masculina é considerado 

pecado; por essa razão, a cosmologia evangélica pressupõe que as fiéis não devem estar 

em conformidade com as normas “deste mundo”. Segundo Cardoso, “a beleza deve ser 

mostrada e admirada numa atmosfera de contentamento aos olhos de Deus, por isso a 

mulher cristã deve ater-se ao traje decoroso e à modéstia no vestir” (2013, p. 175).  

O valor de um elemento estético feminino no contexto protestante é avaliado pelo 

interesse da informação que ele veicula, pela clareza com a qual desempenha a função de 

comunicação e por sua legibilidade. Usar esta ou aquela peça de vestuário é um dos 

principais instrumentos utilizados pelas evangélicas para marcar sua distância social. A 

roupa, com efeito, desempenha a função de contraste à mulher do mundo ou ponto de 

referência em relação ao qual se define o pertencimento ao segmento evangélico. 

Com isto depreende-se que a evangélica que se enquadra na categoria mulher de 

Deus tem suas escolhas estéticas moldadas pelos padrões ideológicos protestantes. Em 

suas práticas de vestir, ela usa “inscrições feitas sobre o corpo oriundas dessa relação entre 

a psicologia pessoal e a ordem social” (WILSON, 1985, p. 327). A moda evangélica – e por 

conseguinte seu juízo estético moralizante – reforçam a solidariedade social e impõem 

normas de grupo. Seus limites constituem fronteiras a serem defendidas. Além disso, são 

fixadas por sistemas de classificação que funcionam como instrumentos de poder 

subordinados a funções sociais. A modéstia da mulher de Deus é, com efeito, a 
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materialização de um habitus enquanto conduta interessada. Seus elementos estéticos se 

convertem em signos de identificação que podem ser, também, sinais de distinção. 

Modéstia e individualismo 
Entre os teóricos que analisam a extensão da forma moda nas sociedades 

contemporâneas, Gilles Lipovestky é aquele que apresenta o individualismo como “a 

espinha dorsal da sociedade de consumo” (1987, p. 170), conceituando a moda e o 

processo de consumo fora do esquema da alienação e enquanto lógica social. Longe de 

remeter à razão exclusiva de atender um desejo, o consumo repousa sobre uma lógica do 

tributo e da distinção enquanto dispositivo encarregado de significar a posição social. 

Jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas “em razão de 

seu ‘valor de troca signo’, isto é, em razão do prestígio, do status e da posição social que 

confere” (LIPOVESTKY, op.cit.:171). Desse modo, a sociedade de consumo com sua gama 

de objetos constitui um imenso processo de produção de valores signos, cuja função é 

significar posições e reinscrever diferenças sociais, operando sob o ímpeto da competição 

estatutária. Os objetos se formam em “expoentes de classe e de grupos, significantes 

sociais”, no qual a primazia é o “standing, a posição, a conformidade e a diferença social” 

(op. cit.:172). 

Com base nos discursos dos nativos e em levantamentos de materiais iconográficos 

foi possível perceber que, entre o final dos anos 1990 e a primeira década do século XXI 

houve uma ressignificação do vestuário feminino protestante, da qual o fenômeno maior foi 

materializado na adesão ao uso da calça. Antes entendida como peça de vestuário 

exclusivamente masculino, atualmente a calça comprida – especialmente a calça jeans – é 

um item básico no guarda-roupa de muitas evangélicas. Poucas informantes mais 

tradicionais ainda censuram a calça jeans. Todavia, mesmo diante das variações sobre a 

temática do vestuário os princípios de decência e modéstia continuam predominantes, 

embora de maneira mais branda do que em épocas anteriores. A liberdade de opções e de 

exercício dos gostos individuais ampliou-se na esteira do consumo da sociedade capitalista. 

Para assegurar a permanência de seus seguidores, à religião protestante foi necessário 

absorver esse fenômeno de diferentes maneiras.  

Nos diálogos com as entrevistadas houve um momento em que eu as apresentava 

três fotografias de personagens de novelas e minisséries da Rede Globo, a fim de que elas 

apontassem aquela que mais se aproximasse da estética evangélica contemporânea. Foram 

unânimes em apresentar a resposta, escolhendo a figura da personagem que aparece 

trajada de modo mais “comum” – representada pela personagem de Paula Burlamaqui na 

novela “Avenida Brasil”, veiculada em 2012. As outras duas, em contraposição, revelavam 
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aparência rígida e ascética, representadas pelas atrizes Juliana Paes e Nanda Costa na 

novela “América” (2005) e na minissérie “O Caçador” (2014), respectivamente (Figuras 1, 2 

e 3). 

 

   
Figuras 1 - Personagem Dolores na novela Avenida Brasil; Figura 2 - Personagem Creusa na novela 

América; Figura 3 - Personagem Marinalva na série O caçador. 

Fontes: Extra/O Globo (2012)8; Globo.com (2005)9; Extra/O Globo (2014)10. 

 
Segundo as informantes, os estereótipos reproduzidos pelas narrativas da Rede Globo 

são reflexos de um momento no interior da cultura protestante em que praticamente todas 

as evangélicas se trajavam do mesmo modo (com saias e blusas compridas) e portavam o 

cabelo da mesma forma (presos em coques), independente da corrente religiosa, se 

histórica ou pentecostal. O resultado foi que as evangélicas, de modo geral, eram muito 

parecidas. Possivelmente esse fenômeno era efeito de esquemas doutrinários no qual o 

individualismo ocupava pouco lugar e ecoava menos dentro da religião. Com a mudança 

dos tempos, a absorção da perspectiva individualista foi praticamente compulsória. Hoje se 

observa nos discursos e nas práticas uma tendência mais liberal do desempenho estético no 

seio das comunidades protestantes.  

Esse processo de individualização não aconteceu com a mesma velocidade e a 

mesma intensidade em todo o conjunto. Nas camadas sociais mais individualistas observei 

que as informantes possuem maior capacidade de implementar diferentes significados por 

meio da vestimenta, visto que detêm recursos relativos a capital econômico e cultural para 

                                                      
8 Disponível em http://extra.globo.com/tv-e-lazer/avenida-brasil-paula-burlamaqui-tem-ajuda-da-propria-
empregada-para-compor-dolores-5995454.html. Acesso em: 05 dez. 2014. 
9 Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/america-creusa-seduz-tiao/2778176/. 
Acesso em: 05 dez. 2014.  
10 Disponível em http://extra.globo.com/tv-e-lazer/telinha/o-cacador-nanda-costa-vive-uma-prostituta-que-vira-
uma-religiosa-compare-as-fotos-do-antes-depois-11923316.html. Acesso em: 05 dez. 2014. 

http://extra.globo.com/tv-e-lazer/avenida-brasil-paula-burlamaqui-tem-ajuda-da-propria-empregada-para-compor-dolores-5995454.html
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/avenida-brasil-paula-burlamaqui-tem-ajuda-da-propria-empregada-para-compor-dolores-5995454.html
http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/america-creusa-seduz-tiao/2778176/
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/telinha/o-cacador-nanda-costa-vive-uma-prostituta-que-vira-uma-religiosa-compare-as-fotos-do-antes-depois-11923316.html
http://extra.globo.com/tv-e-lazer/telinha/o-cacador-nanda-costa-vive-uma-prostituta-que-vira-uma-religiosa-compare-as-fotos-do-antes-depois-11923316.html
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tanto. Em outras camadas – sobretudo entre as igrejas ortodoxas – foi possível contatar que 

o individualismo das pessoas não prosperou tanto. Sobre este aspecto, Bourdieu afirma: 

Sob a forma de sistemas de necessidades, a estatística limita-se a registrar a 

coerência das escolhas de um habitus. Se tudo leva a crer na existência de uma relação 

direta entre a renda e o consumo, é porque o gosto é quase sempre produto de condições 

econômicas idênticas àquelas em que ele funciona de modo que é possível imputar à renda 

uma eficácia causal que se exerce apenas em associação com o habitus que ela produziu. 

Sendo assim, a escolha de uma peça de vestuário impõe-se, sem dúvida, como uma 

estratégia considerando, por um lado, o capital econômico e o capital cultural que é possível 

investir na compra de uma roupa e, por outro, os lucros simbólicos visados em tal 

investimento (Bourdieu, 2013:353). 

 

Como observou Bourdieu, é necessário determinado investimento de capital 

econômico e cultural para estar em posição de reapropriar produtos, a ponto de 

expressarem a individualidade de uma pessoa. Neste sentido, entre as informantes há 

variações que se deslocam de um polo ao outro, onde se verificam subjetividades que 

prezam pela estética contemporânea, compatível com a individualização crescente dos 

gostos, e outras que optam pela permanência de um juízo estético mais “tradicional”. Entre 

as pesquisadas, as jovens de 25 a 35 anos são as que mais investem em estar “na moda”, 

consumindo desde o vestuário à venda nas grandes lojas de departamentos – que atendem 

a diversos gostos estéticos -, bem como marcas presentes no lifestyle das camadas médias 

como Farm, Forever 21, Dress To e Levi’s. 

As evangélicas não apenas consomem estes produtos, mas também os incorporam 

em um arranjo estilizado, recontextualizando a mercadoria de tal modo que os bens são 

transmutados em práticas de personalização. Nas igrejas pesquisadas verifiquei a presença 

de um agenciamento corporal no qual é possível traduzir gostos pessoais, obedecer às 

normas do grupo e considerar os padrões bíblicos no que tange à modéstia no vestuário. 

Sobre este esquema, Saba Mahmood (2005) relembra que o aprendizado religioso é um 

dispositivo que permite reconectar as preocupações normativas com os processos de 

subordinação dos corpos-sujeitos nos espaços religiosos. Definindo agência como 

“modalidade de ação”, Mahmood contempla esse mecanismo na forma de atividades 

usualmente individualistas de comportamento e estilos de vida, que expressam a 

capacidade de cada pessoa em realizar seus interesses e suas experiências do corpo em 

diálogo ideologias dominantes específicas. 
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Uma das hipóteses que Mahmood coloca a respeito dos movimentos religiosos e 

feministas contemporâneos é: como é possível ao sujeito exercer a liberdade dentro de uma 

certa tradição? Para a autora, este processo só é obtido a partir da compreensão do que 

seja a agência em termos de responsabilidade individual (2005:147) por meio de um 

engajamento reflexivo face aos discursos normativos. Este modo de engajamento tem como 

um dos efeitos a criação de sensibilidades e capacidades corporificadas de razão, afeto, 

decisão e escolha, que, por sua vez, são as condições para a redefinição de preceitos de o 

que seja a obediência e devoção religiosa. Em linhas gerais, Mahmood propõe que existe 

uma perspectiva de autonomia dentro da norma e que toda regra pode ser vivenciada de 

maneira específica. 

Esse panorama é mais comum naquelas igrejas onde o individualismo tem um lugar 

determinado. Para citar um exemplo, a Assembleia de Deus do Leblon é um lugar onde se 

encontra coabitação dos contrários e convergência simultânea entre tradicionalismo e 

modernidade. Ali foi possível perceber que o visual estético é não apenas um elemento de 

adorno, mas principalmente constitutivo de um posicionamento e originalidade de grupo. 

Embora pertença a uma filiação ministerial tradicional do Rio de Janeiro, a igreja aderiu 

amplamente ao uso da calça comprida, maquiagem e acessórios (inclusive entre obreiras e 

integrantes do ministério de louvor). Entretanto, foi possível notar no mesmo salão algumas 

senhoras que resistiam à “modernidade”, vestidas de modo bastante tradicional: saias 

compridas e blusas de manga longa em tons opacos, cabelos longos presos ou amarrados 

em coque, maquiagem zero. Eram raridades no interior do templo naquela ocasião. Outras 

igrejas nas quais também pude constatar um sentimento elevado de individualismo foram os 

templos batistas na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes (RJ), onde as evangélicas, 

amparadas por seu capital econômico, detêm a possibilidade de seguir a moda em voga e 

se portar cada uma à sua maneira. 

Como desfecho da exposição sobre o performativo estético das evangélicas por elas 

mesmas, depreende-se que em denominações mais tradicionais encontramos práticas mais 

ortodoxas no modo de vestir e relativa aversão a recursos estéticos que se contrapõem à 

expressão de uma beleza considerada “natural”. Noutras correntes pentecostais e/ou 

neopentecostais, o vestuário funciona igualmente como elemento distintivo e como 

significante que localiza a hierarquização de mulheres na estrutura eclesiástica. Por outro 

lado, em instituições mais contemporâneas, as chamadas “igrejas alternativas”, percebe-se 

a tentativa de agregar as diversidades de estilos e gostos estéticos, sobretudo aqueles 

ligados ao universo juvenil. 



REVISTA PENSATA | V.6 N.1 DEZEMBRO DE 2017 
 

 

Tanto nas igrejas alternativas quanto nos templos em que os seguidores detêm maior 

capital econômico e cultural, uma gramática nos modos de vestir sem abandonar os 

princípios de moralidade, decência e modéstia é investida em termos de tendências da 

moda contemporânea e sensibilidades estéticas autônomas. Esse cenário reafirma as 

perspectivas do senso de gosto em Bourdieu, para quem “o capital cultural cultivado é o 

instrumento que colabora no impulso do individualismo” (2013:363), que conduz os 

indivíduos a melhor se observarem e a gerirem “racionalmente” seu corpo e sua beleza. No 

universo pesquisado, portanto, quanto mais há livre escolha e individualização, maior é a 

possibilidade de matizar os valores dos costumes religiosos e realizar assim um 

desempenho individual. 

Agenciamentos corporais se relacionam com a dinâmica e as dimensões 

potencialmente transformadoras do habitus, o que permite as regras serem performadas, 

habitadas e experienciadas de diferentes maneiras. Sob esse ponto de vista, o que parece 

ser um comportamento unicamente resultante da docilidade ou passividade dos corpos é, 

também, uma modalidade de agência reconfigurada nas múltiplas formas em que essas 

normas religiosas são incorporadas. Como importante vetor do individualismo 

contemporâneo paralelo à revolução das necessidades, a agência enquanto “técnica de 

negociação” desencadeou novas referências para as mulheres protestantes – sobretudo nas 

denominações abertas aos fenômenos de secularização -, estimulando-as menos à 

imposição coletiva e mais a diferentes possibilidades de orientações pessoais e preferências 

personalizadas.  

 
Considerações finais 
 Neste artigo elaborei uma breve descrição sobre o vestir feminino evangélico e os 

regimes discursivos que constituem o entendimento do que seja a estética do corpo. 

Indiquei como pressuposto para uma reflexão sobre a moral protestante a existência de 

gramáticas através dos quais os agentes visam a produzir a aparência de conformidade a 

regras comuns centradas nos padrões bíblicos, cuja ênfase é traduzida em sua 

aplicabilidade nas práticas cotidianas.  

A partir do ponto de vista nativo, a modéstia constitui a principal ferramenta semiótica 

pela qual a/o evangélica/o pode comunicar ao outro sua identidade religiosa. Essa categoria 

foi frequentemente citada nos discursos dos informantes e é também amplamente abordada 

em conteúdos evangélicos disponíveis nos mass media. Em linhas gerais, exponho que este 

termo é entendido pelos evangélicos como a atitude de não chamar a atenção para aquilo 

que não convém. Modéstia na cultura protestante seria o bom senso, uma recusa a 
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ultrapassar os limites. Neste sentido, o conceito de modéstia, mais que uma categoria 

abstrata, pode ser entendido como uma atitude estética. Ela é ação e, ao mesmo tempo, 

inação, compelindo os sujeitos a uma reserva apropriada. A modéstia protestante é, 

portanto, em um estilo de vida individual, social e moral, representando a maneira como os 

evangélicos entendem o que seja uma forma adequada à sua sociabilidade. 

 Essa perspectiva, entretanto, não tenciona esgotar a percepção analítica do objeto, 

visto que a temática merece investigações mais amplas que relacionem o habitus, o juízo de 

gosto e a sensibilidade estética protestante. 
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