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� Resumo � 

VILHENA, Valéria Cristina. Um olhar de gênero sobre a trajetória de vida de 

Frida Maria Strandberg (1891-1940), Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, Tese de 

Doutoramento em Educação, Arte e História da Cultura, 2016. 

 

Esta tese resulta de uma investigação efetuada sobre Frida Maria Standberg 

(1891-1940), missionária sueca enviada para o Brasil pela Igreja Filadélfia, de 

Estocolmo, em 1917, e que ajudou na expansão do movimento pentecostal 

brasileiro, que resultou no movimento das Assembleias de Deus. Frida no 

Brasil se casou, teve filhos, trabalhou com igrejas no Norte do País, se 

transferindo para o Sudeste quando, ao lado do marido, Gunnar Vingren, 

trabalhou na implantação das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Em 

1932, a família retornou para a Suécia. Alguns meses depois seu marido 

morreu. Tentou voltar ao Brasil, mas, foi impedida de fazê-lo. Foi internada em 

hospitais psiquiátricos, morrendo em um deles em 1940. Desde então, ao longo 

de 80 anos houve um processo de esquecimento de Frida e de suas atividades 

no Brasil. Portanto, procurou-se neste texto avaliar, à luz da perspectiva de 

gênero, a sua trajetória, e a pressão que sobre ela foi feita num contexto de 

dominação masculina sobre as mulheres. Resultou desse processo de 

violência simbólica, o apagamento de Frida e de sua trajetória, por dezenas de 

anos, da história das Assembleias de Deus brasileiras. 

 

Palavras-chaves: Frida Maria Strandberg; Assembleia de Deus; Feminismo, 

Gênero, Trajetórias de vida. 
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� ABSTRACT � 

 

VILHENA, Valeria Cristina. A gender study of  the life story of Frida Maria 

Strandberg (1891-1940), Mackenzie Presbyterian University, PHD in Education, 

Art and History of Culture, 2016. 

 

 

This thesis is the result of research carried out about Frida Maria Strandberg 

(1891-1940), a Swedish missionary sent to Brazil by the Philadelphia Church in 

Stockholm in 1917, who helped in the expansion of the Brazilian Pentecostal 

movement, which resulted in the movement of the Assemblies of God. In Brazil, 

Frida married, had children, and worked with churches in the north of the 

country, moving to the Southeast when, with her husband Gunnar Vingren, she 

started the Assemblies of God in Rio de Janeiro. In 1932, the family returned to 

Sweden. A few months later her husband died. She tried to return to Brazil, but 

was prevented from doing so. She was hospitalized in psychiatric hospitals, 

dying in 1940. Since then, for 80 years there has been a process of forgetting 

Frida and her work in Brazil. Therefore, this text looks to evaluate, in the light of 

gender studies, her life story, and the pressure that was placed on her in a 

context of male domination over women. The consequence of this process of 

symbolic violence has been the erasing of Frida and her history, for decades, 

from the history of the Brazilian Assemblies of God. 

 

Keywords: Frida Maria Strandberg; Assembly of God; Feminism, Gender, Life 

Story. 
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 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste texto e da pesquisa empreendida, mais do que contar a 

história é procurar compreender as circunstâncias e o contexto em que se deu a 

trajetória de vida de Frida Maria Standberg (1891-1940). Frida como será nominada 

neste texto foi uma missionária pentecostal sueca, enviada para o Brasil, pela Igreja 

Filadélfia, de Estocolmo, em 1917. Os fatos ocorridos em sua vida desde a sua 

chegada ao Brasil, depois do seu retorno a Suécia, em 1932, até a sua morte 

ocorrida no final de um período de cinco anos com várias hospitalizações, lançam 

luzes sobre os mecanismos de poder dos homens sobre as mulheres no âmbito das 

igrejas resultantes do trabalho missionário pentecostal sueco no Brasil.  

A trajetória de vida de Frida, suas dificuldades e problemas, especialmente 

depois de sua viuvez em 1933, seus conflitos com a Igreja Filadélfia alimentados 

por notícias advindas do Brasil, dando conta de um possível adultério que teria 

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, a pessoa de Frida passou por um longo 

período de hibernação na historiografia assembleiana. Parece-nos que esse 

silenciamento quanto as atividades desta personagem resultou de uma espécie de 

engenharia social típica de ambientes onde há acirrada disputa pelo poder. 

 A pesquisa que foi realizada pode nos ajudar numa melhor compreensão dos 

mecanismos de poder que tem operado nas igrejas pentecostais brasileiras com 

relação a participação das mulheres nas esferas de poder. A atuação de Frida foi 

fundamental para a expansão do movimento pentecostal brasileiro, particularmente 

no que resultou no surgimento das igrejas das Assembleias de Deus.  No entanto, 

toda a historiografia assembleiana não poupa elogios ao seu marido Gunnar 

Vingren, ao seu companheiro Daniel Berg, e ao primeiro sueco enviado 

oficialmente pela Igreja Filadélfia, Samuel Nyström.  

Chegando ao Brasil, três meses depois, Frida se casou com Vingren, com 

quem teve seis filhos, trabalhou com igrejas no Norte do País, se transferindo para o 

Sudeste quando trabalhou na implantação das Assembleias de Deus no Rio de 

Janeiro e em outras cidades. Muitas vezes substituindo o próprio esposo em 

períodos de viagens ou enfermidade à frente das igrejas. Essa sua incontestável 

liderança provocou ciúmes entre pastores brasileiros e até entre missionários 

suecos.  
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Na tentativa de resolver essas tensões, missionários e pastores organizaram a 

primeira Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, em setembro de 1930. Nos 

meses seguintes era esperada uma calmaria nesse cenário coberto de tensões. Porém 

os conflitos reaparecem com muita força após a publicação do primeiro número do 

jornal oficial Mensageiro da Paz, em dezembro daquele mesmo ano, em que o 

nome de Frida aparecia como a redatora da publicação.  

No ano de 1931, próximo ao final do primeiro semestre, parece-nos que algo 

sério aconteceu nos bastidores, pois, tanto o nome de Frida como do outro redator, 

Carlos Brito, desapareceram do expediente do Mensageiro da Paz. Desde então 

uma série de rumores surgem dando conta de que um relacionamento extraconjugal 

teria ocorrido com Frida e um homem jovem. À frente desses rumores estavam o 

missionário Samuel Nyström e o jovem Paulo Leivas Macalão. Os meses seguintes 

foram marcados, possivelmente, por enormes pressões sobre Frida e Vingren. 

Em setembro de 1932, a família embarca definitivamente para a Suécia. 

Alguns meses depois seu marido morreu. Viúva, Frida, tentou voltar ao Brasil, mas, 

foi impedida de fazê-lo. Excluída da Igreja Filadélfia ela foi internada por várias 

vezes em hospitais psiquiátricos, morrendo prematuramente em 1940. Desde então, 

ao longo de 70 anos pouco se ouve falar das atividades de Frida nos meios 

assembleianos brasileiros.   

Um dos objetivos deste texto é avaliar, à luz da perspectiva de gênero, a 

trajetória de Frida, e a pressão que sobre ela foi feita num contexto de dominação 

masculina que atingiu as demais mulheres assembleianas. Outro objetivo é 

compreender o significado que emerge de tais acontecimentos. Pressupomos que 

agindo dessa forma, principalmente adotando-se a perspectiva de gênero poderemos 

contribuir para um avanço nas lutas das mulheres por direitos no âmbito religioso 

brasileiro.  

As análises aqui realizadas na perspectiva de gênero trazem à tona as 

frequentes violências perpetradas na sociedade patriarcal e nas relações de poder 

das quais derivam a dominação, o poder de mando e a sua aceitação como algo 

natural, cuja pedra fundamental tem sido a obediência. O processo de dominação e 

poder do sistema patriarcal implantado na igreja cristã se solidificou na cultura 

judaico-cristã, particularmente depois da sistematização teológica produzida por 

Agostinho de Hipona. Desde então conceitos de culpa, pecado e da sexualidade são 

interpretados, manipulados e perpetrados através de papeis sociais definidos para 
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homens e mulheres nos meios cristãos como formas de justificação e de 

sacralização das desigualdades sociais, submetendo-se as mulheres, em sua 

cotidianidade a inúmeras violências.  

O enfoque da análise está na vida pessoal de Frida Strandberg tanto em seus 

aspectos simbólicos quanto em seus valores e interpretações, pois assim torna-se 

possível a aproximação de sua construção de mundo e a compreensão de suas 

interações na vida social por meio das relações pessoais. Tais considerações 

possibilitaram compreender como as mulheres foram e ainda são tratadas na 

religião cristã, especificamente entre as evangélicas pentecostais, que não 

raramente são invisibilizadas nos relatos oficiais de suas denominações trazendo 

como resultado a experiência do apagamento da memória de muitas mulheres 

evangélicas até os dias de hoje.  

Esta tese não se aprofunda nos caminhos da história das Assembleias de 

Deus, mas a espreita enquanto pano de fundo de uma parte da vida de Frida, uma 

vez que, sua trajetória está imbricada na história desta denominação religiosa. A 

história das Assembleias de Deus, por sua vez, faz uso do mito fundante: homem 

branco, europeu que recebeu uma visão divina para salvar a América do Sul, 

especificamente o Brasil. Evangélicos batistas que saíram da Suécia, fruto das 

igrejas livres suecas, (Suécia que tinha como religião oficial – o luteranismo) e 

passam pela experiência pentecostal tanto da cidade de Chicago, quanto da Rua 

Azusa, Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos), que tem como eixo no 

evangelismo urgente-apocalíptico, comum aos pentecostais no início do século XX.  

 Pesquisas com diversas abordagens têm sido realizadas nos últimos tempos 

sobre Frida. Algumas mais triunfalistas apresentam uma verdadeira heroína com 

análises e interpretações dentro de um mesmo quadro social daqueles que a 

silenciaram. Tirá-la do esquecimento e do mutismo para colocá-la em um pedestal é 

tirar-lhe sua humanidade e seu direito de ser quem foi. Logo, outra roupagem para o 

mesmo machismo, como se tivessem no decorrer da história lhe arrancado o 

microfone e, depois de tantos anos, lhe concedesse novamente o microfone, mas 

desligado. 

Frida Maria Strandberg foi um símbolo da resistência ao sentimento de 

obsessão de dominação de pastores suecos e pentecostais. Ambos fizeram findar 

sua vida de internação em internação, quase sempre de forma compulsória nos 

hospitais psiquiátricos suecos, mediante embates de lideranças da igreja que 
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atravessavam, diretamente, na vida pessoal e emocional de Frida e, todos 

igualmente atravessados, pela dinâmica dos encontros e choques políticos-

eclesiásticos, ou seja, brigas de poder. Por isso, os estudos feministas, através da 

categoria analítica de gênero compactua na afirmação de Gebara: “O privado e o 

público, o pessoal e o coletivo vivem juntos e dependem um do outro.” (GEBARA, 

2000, p. 181) 

As mulheres evangélicas pentecostais eram e ainda são instadas a ter como 

modelo feminino, as mulheres submissas. As assembleianas cresceram sem 

conhecer Frida, embora tenha sido uma grande liderança do início do movimento 

pentecostal brasileiro, atuando por quase 16 anos de sua vida em prol do 

crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Uma das hipóteses 

levantadas é de que, em virtude da sua atuação insubordinada, teve a importância 

do seu trabalho esquecido, sua trajetória de vida apagada.  

Neste trabalho foi dado maior ênfase à fase brasileira e sueca após retorno de 

Frida. Portanto situa-se entre 1917-1932, fase brasileira e 1932-1940 fase da 

Suécia. Tal delimitação é para que se dê foco ao longo desta pesquisa que os 

homens evangélicos pentecostais suecos e brasileiros de sua época não suportaram 

a forte atuação de Frida Strandberg. Por outro lado, na pessoa de Samuel Nyström, 

surgiu não somente o símbolo do homem poderoso, mas também aquele que iria 

perseguir, controlar e decidir o destino da vida pessoal e íntima de Frida Maria 

Strandberg. 

Localizar essa apagamento apresenta-se como um desafio necessário e 

complexo, para demonstrar a importância do tema diante de alguns fatos tais como: 

a) perceber as consequências para as mulheres evangélicas pentecostais nos dias de 

hoje a partir de decisões na vida de Frida nas décadas de 1920-1930; b) o 

silenciamento perpetrado sobre sua pessoa-identidade-nome como um aviso à todas 

as mulheres que se “atrevem a enfrentar a força masculina”, a ordem e o poder dos 

homens da igreja; c) uma dupla tendência  pós-silenciamento tem sido criada, a da  

mitificação “heroica” e de sua hagiografia; d) para a conscientização  da 

denominação e das mulheres assembleianas que compõem 67% da denominação 

contra 33% de homens, portanto o maior número de mulheres não ocupa lugar na 

hierarquia ou nas esferas de poder.  

Esses homens da igreja – “homens de Deus” - reproduzem o sistema cultural 

patriarcal e misógino visto por Pierre Bourdieu (1998) como “capital”; um capital 
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cultural, um capital de trocas inserido em um sistema simbólico de economia 

própria. Nesse sentido esta tese estabelece como principal finalidade tecer a 

trajetória de vida de Frida Strandberg na perspectiva de gênero. a fim de revelar as 

opressões impostas pelos discursos ‘ditos e não ditos’ construídos pelos conceitos 

da sexualidade, do corpo feminino, da família, da maternidade e da loucura 

fabricada em meio ao campo religioso. Para atingir esse objetivo geral, a pesquisa 

propôs os seguintes objetivos específicos: delinear a trajetória de Frida; identificar 

os aspectos simbólicos, os valores e as interpretações que constituíram a visão de 

mundo da Frida; revelar as formas de interação de Frida na vida social e nas 

relações pessoais, no meio em que viveu no Brasil e na Suécia; examinar as 

relações de gênero vigentes na vida e na época de sua vida no Brasil, e assim expor 

as relações de poder estruturadas no campo religioso.  

Sob a perspectiva da categoria analítica relacional de Gênero, são 

consideradas as construções socioculturais da época designada, desvelando papéis, 

denunciando atitudes pré-determinadas, tanto para homens quanto para mulheres 

que explicam e não justificam a perpetuação das violências simbólicas contra as 

mulheres. Neste sentido, a análise refere-se também ao fenômeno religioso em 

quatro aspectos mais significativos para as mulheres pentecostais: os discursos 

(prática discursiva da igreja); as práticas (ações e reações observadas na 

historiografia de Frida Strandberg); o aparente (qual era a forma esperada 

socialmente em relação a moral sexual) e o ambiente familiar (propício para essa 

manifestação religiosa). 

No entanto, essa trajetória será na perspectiva da “história dos vencidos”, 

pois oficialmente tem se contado a partir dos vencedores. E vencedores, sejam eles 

reis, faraós, imperadores ou pastores-presidente podem determinar a verdade 

porque detêm o poder. Frida Maria Strandberg é a incisão ou a cicatriz nessa 

história - ela foi vencida.  

Segundo Carmen Soares (2006, p.110), “governar o corpo é condição para 

governar a sociedade”, depreende-se que são inúmeras as estratégias de 

governança do corpo. Neste trabalho, a sexualidade adquire um caráter político, não 

restrito apenas ao campo íntimo e privado de cada um. As instituições religiosas 

também são incitadoras dos discursos e o sexo entra no “fato discursivo”, como 
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argumenta Michel Foucault, “[...] o poder consegue chegar às mais tênues e mais 

individuais das condutas” (FOUCAULT, 2001, p.16).  

Daí a necessidade de pesquisar e estimular discussões sobre o tema para que, 

cada vez mais, a condição da mulher na história seja desvelada e conhecida. Vários 

trabalhos têm sido produzidos no âmbito da academia brasileira a respeito do 

movimento pentecostal das Assembleias de Deus, incluindo-se nessa lista os livros 

de Gedeon Alencar e Marina Correa1, mas poucos deles têm tratado Frida na 

perspectiva da categoria analítica de gênero, mesmo assim a Frida vista na 

perspectiva de gênero não se encontra em nenhum deles.  

Neste trabalho, a partir dos fatos sobre a trajetória de vida de Frida, a 

contextualização importará para se chegar ao problema de pesquisa que é conhecer 

discursivamente quando e como, a partir da trajetória de Frida Strandberg, se dá a 

sistematização da dominação na vida das mulheres pentecostais. Uma 

sistematização na modernidade, mas sob a ótica da igreja medieval, que desloca o 

eixo da moral sexual; primeiramente, através da fixação do pecado, em seguida, da 

separação entre clérigos e leigos e, por fim, do casamento nos quais a separação 

entre o profano e o sacro se dá pela ordem sexual e o ódio ao corpo e ao prazer.  

Mulheres feministas, alguns nomes importantes do movimento e da história 

do feminismo serão rememorados para percebemos como as mulheres no decorrer 

do tempo estiveram em diferentes frentes de luta contra o sistema patriarcal. A 

partir dessa rememoração reconhecer o que existe em comum entre a religiosa Frida 

e as feministas que lutavam em sua época; e, quais são os pontos em que Frida e as 

feministas convergem e divergem em relação às reivindicações de direitos.  

Quanta luta foi travada (ou não) para que as mulheres (independente se religiosa ou 

não) desfrutassem de direitos hoje comuns?  

A pesquisadora se reconhece como uma ativista feminista, que nasceu em 

berço cristão pentecostal. Daí o seu esforço para entrar e sair do texto sem causar 

prejuízos acadêmicos maiores. Com isso ela está tornando transparente o lugar de 

sua fala, visto como lugar de protagonismo. É claro que se trata de um 

                                                           
1 ALENCAR, Gedeon. Protestantismo Tupiniquim. 3ªed. São Paulo: Arte Editorial, 2005 e Matriz 

Pentecostal Brasileira – Assembleias de Deus – 1911-2011. Rio de Janeiro: Editora Novos Diálogos, 
2013; CORREA, Marina. Assembleia de Deus-Ministérios, carisma e exercício de poder. São Paulo: Fonte 
Editorial,2012. 
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posicionamento a ser discutível que envolve, inclusive, a famosa discussão sobre a 

neutralidade moral do discurso científico. 

A esta altura desta introdução é bom também esclarecer a respeito de alguns 

termos aqui usados. Por exemplo, quando falamos em pentecostalismo nos 

referimos aos movimentos do início do século XX surgidos nos Estados Unidos e 

que rapidamente se expandiram por vários continentes, em especial no Brasil. Nos 

referimos a Assembleia de Deus, não sob o enfoque de uma denominação religiosa, 

mas de um conglomerado de igrejas, convenções, ministérios, surgidos no Brasil 

em 1911. No senso do IBGE, 2010, eram mais de doze milhões de assembleianos 

no Brasil, podemos afirmar que se trata do maior movimento religioso brasileiro 

depois da Igreja Católica. 

A fim de buscar respostas a questionamentos levantados quando da 

elaboração do Projeto de Pesquisa realizamos dois procedimentos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica e histórica, que passam pelo exame de uma vasta 

documentação colhida pela autora e por outras e outros pesquisadores, tomando-se 

por objetivo conhecer melhor os aspectos ocultos da trajetória de vida de Frida. O 

levantamento, leitura e análise baseou-se no:  a) levantamento de fontes biográficas 

sobre a vida de Frida  e das Assembleias de Deus, b) diversos jornais da 

denominação, tendo escolhido para análise somente os que fizeram referência a 

Frida, c) uma coleção de material digitalizado por Kajsa Norell e que foi enviado ao 

Brasil e cedido gentil e graciosamente pelo pesquisador do pentecostalismo, várias 

vezes aqui citado, Gedeon de Alencar.  

A maior parte desta documentação digitalizada está em sueco, por isso 

sempre que selecionávamos algo que nos parecia importante, tal documento era 

encaminhado, via email, ao esposo de uma amiga que traduzia do sueco para o 

inglês. E fizemos isso inúmeras vezes, inclusive na tentativa de confirmação de 

dados.  

Por fim, para apresentar os caminhos percorridos pela pesquisa, o texto 

apresenta-se estruturado em seis capítulos: O Primeiro capítulo, intitulado: 

PERCURSOS DA PESQUISA assume-se como um capítulo teórico-metodológico 

introdutório da pesquisa que foi realizada para o surgimento desta tese, bem como 

de sua personagem central. No segundo capítulo, O PROTAGONISMO DAS 

MULHERES NA HISTÓRIA DO MOVIMENTO PENTECOSTAL: AVANÇOS E 

RETROCESSOS, é tratado o negacionismo das mulheres na história do Movimento 
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Pentecostal, tanto retomando um panorama histórico de Frida Maria Strandberg e 

Adolfph Gunnar Vingren, a partir do livro Diário do Pioneiro, publicado 

primeiramente em 1972, bem como é disposto a influência das mulheres na raiz 

pentecostal desde os quacres-metodistas-holiness para chegarmos no Movimento da 

Rua Azusa. Daí para ausência intencional de Frida na história das Assembleias de 

Deus.  

No capítulo três, O CENÁRIO SÓCIO-HISTÓRICO BRASILEIRO NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX: O SURGIMENTO DO MOVIMENTO PENTECOSTAL 

E AS LUTAS DAS MULHERES, apresenta em que contexto sócio-cultural e 

econômico os missionários suecos encontram no Brasil. E de maneira geral os 

motivos que contribuíram tanto de seu país de origem, como no Brasil para a 

manutenção de uma mentalidade cultural de colonizador e colonizado no que trata 

do Brasil - uma mentalidade de exploração escravocrata, especialmente da região 

Norte do Brasil. Mulheres por suas histórias de resistências e lutas são 

rememoradas em comparação com a luta travada por Frida através do jornal da 

denominação. 

O capítulo quarto, MULHERES BRASILEIRAS DO TEMPO DE FRIDA – 

O CENÁRIO POLÍTICO E SÓCIO CULTURAL DE SUAS LUTAS, é proposto 

que mulheres e suas lutas estão intrínseca à história dos movimentos feministas 

brasileiro.  Nesse sentido o capítulo  abordará  a luta de Frida ao analisar os jornais 

Mensageiros da Paz do ano de 1931,  como sendo momento de muitas tensões 

vividas por Frida Maria Strandberg e a própria igreja Assembleia de Deus em torno 

da temática do Ministério Feminino; este capítulo produziu a possibilidade de 

observação da participação das mulheres feministas da sociedade e a atuação de 

Frida em sua redoma religiosa.  

No quinto capítulo, AGOSTINHO, A MATRIZ MORAL SEXUAL DA 

IGREJA E A CONTESTAÇÃO DE SUA CONCUBINA “FLÓRIA EMÍLIA” 

reporta aos escritos de Michel Foucault sobre o cristianismo, no que tange às 

‘confissões’ e a sistematização do pensamento agostiniano de ódio ao corpo e ao 

prazer sob uma égide patriarcal. Tal análise é feita para refletirmos sobre as tensões 

vividas por Frida Maria Strandberg, sua resistência, principalmente após o 

escândalo de seu caso amoroso com um jovem rapaz da igreja no Rio de Janeiro. 

No sexto e último capítulo, FRIDA: AQUELA QUE É IMPERFEITA 

aprofundará no cotidiano de Frida Maria Strandberg, apresentará como a moral 
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sexual cristã pentecostal furtivamente dominará a vida pessoal e íntima de Frida. 

Sua autonomia será tirada e no lugar lhe darão a marca da loucura reservando-lhe o 

confinamento em diversos hospitais psiquiátricos sem nunca receber um 

diagnóstico para sua “enfermidade: loucura”. A tese articula os conceitos de 

subjetividade, singularidade e identidade em Michel Foucault para sondar as 

orientações, as prescrições médicas e os diagnósticos sobre a “loucura” de Frida 

Maria Strandberg. 

A trajetória de Frida no Brasil durou um pouco menos de dezesseis anos. 

Porém, foi um período marcado por muitos acontecimentos e por um profícuo 

trabalho de expansão da fé pentecostal em duas regiões do Brasil: Norte e Sudeste. 

Daí a tentativa de oferecer ao leitor uma cronologia dessa década e meia, e de sua 

inserção nos 49 anos de vida dessa valente mulher, sempre com a intenção de 

deixar mais objetiva a visão dessa trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DA VIDA DE FRIDA MARIA 

STRANDBERG 

 

 

Nascimento de Frida(seu esposo Gunnar é 12 anos mais velho)  1891 
Falecimento de sua mãe Kristina (Frida tinha 14 anos de idade) 1905 
Frida é expulsa de sua própria casa pela 4ª esposa de seu pai (Frida tinha 17 anos 
de idade) 

1908 

Inicia um curso na Escola Bíblica de 8 meses  1916 
É batizada (janeiro) na Igreja Filadélfia, em Estocolmo e revela seu desejo 
missionário (dois meses depois é batizada com o Espírito Santo e decide-se pelo 
Brasil). Ano também que começa seu namoro com o missionário Gunnar.  

1917 

Frida chega ao Brasil.  Julho/1.917 
Casa-se com Gunnar Vingren.  16/10/1.917 
Nasce seu primeiro Filho, Ivar. 1918 
Nasce Ruben seu segundo filho. É criado o jornal Boa Semente, Belém. 1919 
A família Vingren viaja para Suécia a fim de descansar e recuperarem a saúde, 
Frida acabara de sofrer aborto e Gunnar estava sempre com seu corpo fragilizado 
por febres e doenças.Ficam na Suécia por 1 anoe e 8 meses. 

1921 

Nascimento de Margit, na Suécia. 1922 
Retornam da Suécia. 1923 
Nascimento de Astrid. 1924 
A família Vingren muda-se para o Rio de Janeiro. Frida já havia dado à luz a 
quatro filhos 

1924 

Nasce o quinto filho do casal, Bertil, no RJ. 1926 
Nasce no RJ a última filha do casal, Gunvor. 1928 
Acirra-se o conflito entre Frida e Samuel Nyström 1929 
Primeira Convenção das Assembleias de Deus: motivo principal: Frida Maria 
Strandberg e seu ministério (ainda não se sabia de sua relação amorosa) 

1930 

Possivelmente o ano da descoberta da relação entre Frida e o jovem  1931 
A Família Vingren é praticamente expulsa do Brasil e retorna para a Suécia. Três 
semanas antes da partida sua sexta filha, Gunvor morre de difteria. 

Setembro/1932 

Frida fica viúva, com cinco filhos, na Suécia. Junho/1933 
Tentativas constantes e frustradas de Frida para voltar ao campo missionário 
brasileiro. 

1933-1934-
1935 

Primeira internação de Frida num hospital psiquiátrico.  12/1/1.935 
Frida morre aos 49 anos. 1940 
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C A P Í T U L O I 

OS PERCURSOS DA PESQUISA SOBRE A TRAJETÓRIA 

DE FRIDA MARIA STRANDEBERG  

 
 

Meu papel - mas esse é um termo muito pomposo - é mostrar às pessoas que 
elas são muito mais livres do que pensam; que elas tomam por verdadeiro, 

por evidentes, certos temas fabricados em um momento particular da 
História, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída.  

Foucault (2006, p. 295) 
 

Introdução 

 

Este capítulo inicial tem por objetivo refletir sobre o percurso da investigação 

que foi feito sobre a missionária sueca, Frida Maria Strandberg (1891-1940), enviada ao 

Brasil pela Igreja de Filadélfia, um importante centro missionário pentecostal que 

atingiu o seu auge na primeira metade do século XX. A pesquisa começou a ser 

planejada há mais de quatro anos. Inicialmente a imagem que se tinha dela era de uma 

personagem um tanto distante. Porém, percebemos logo de imediato que a sua figura 

merecia ser tirada do esquecimento e da montanha de preconceitos que a mantiveram 

fora do foco das atenções dos pentecostais brasileiros durante mais de oitenta anos, isto 

é, desde a sua saída do Brasil, quando em 1932 retornou com seus familiares para a 

Suécia. Chegando em seu País de origem, alguns meses depois o marido que já saíra 

doente do Brasil morreu. Ela encerrava dessa forma uma caminhada de dezesseis anos 

como missionária no Brasil. Cinco anos na Amazônia e cerca de dez anos no Rio de 

Janeiro. 

As perguntas que nortearam a pesquisa nasceram da própria experiência da 

pesquisadora que articulados à ótica interdisciplinar nos permite falar também da nossa 

vivência e buscar uma compreensão mais ampla do fenômeno. Para isso, utilizamos a 

micro-história e, dentro dela, enfatizamos a trajetória de vida e a questão da memória-

esquecimento. O conhecimento inclui uma reflexão sobre o vivido que aparece na 

história, nas biografias, nas teorias, na literatura, na arte, na cultura. Assumimos como 

abordagem a técnica de trajetória de vida, a qual permite descrever um conjunto de 

acontecimentos que constituem o sujeito no mundo. Ela procura mostrar a dinâmica de 

uma existência humana ao longo da vida ou, de uma forma ou de outra, os passos de um 
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determinado indivíduo inserido no mundo. Passos que afetaram a sociedade e que por 

ela foram afetados.  

Na trajetória de vida que estudamos, aduzimos como e quanto Frida afetou e foi 

afetada pela dinâmica da história da Assembleia de Deus e de contextos sócio-políticos 

e econômicos de sua época apresentando mesmo que brevemente o contexto Brasil-

Suécia tendo como eixo norteador os apontamentos que a categoria gênero como uma 

construção social podem proporcionar. Destacamos que o curso da vida é constituído 

por múltiplos contornos, da informação, das dimensões sociodemográficas, 

sociopolíticas, socioculturais, da economia, da natureza, da religião, da faixa etária, da 

escolaridade, do casamento ou não-casamento, dos filhos, da aposentadoria, do 

pertencimento a instituições e comunidades, e assim por diante.  

A análise de gênero da trajetória de vida de Frida procurou a valorização das 

especificidades apontando causas a partir dos efeitos indicou possíveis conjecturas 

durante a análise e a pesquisa – caminhos possíveis dentro da micro-história e da 

interdisciplinaridade. A análise microscópica referida diz respeito à redução de escala 

na observação do objeto, uma postura metodológica de observação, e não do objeto em 

si. Portanto, é estudo minucioso do material pesquisado aludindo a condição da mulher 

não só evangélica no contexto singular de Frida. 

 

1.1 Motivações para percorrer estes caminhos 
 

No trabalho Memória e Sociedade (1979), a historiadora Ecléa Bosi utiliza os 

termos ‘ocultamento e apagamento’ da memória para traçar a história social de São 

Paulo transcrevendo memórias, partindo de ‘lembranças de velhos’ imigrantes, 

operários e trabalhadores domésticos. Dentre várias referências, a de Le Goff, 

historiador francês, especialista em Idade Média chama-nos a atenção e assim nos 

direciona em sua perspectiva.  

A perspectiva de Le Goff propõe esquecimento como tema em si mesmo porque 

o esquecimento diz respeito ao apagamento, logo, rememorar seria um ato político, pois 

a memória “é não somente uma conquista é também um instrumento e um objeto de 

poder” inclusive como “elemento essencial do que se costuma chamar de identidade” 

(LE GOFF,1990, p.410). Rememorar, relembrar, segundo Le Goff, é trazer à tona 

aquilo que já estava de certa maneira esquecido, apagado, morto.  
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No texto de Jacques Le Goff, História e Memória (1990), a memória é tomada 

não só quando se há testemunho na sua fase narrativa - como Ecléa trabalha, mas 

também testemunho é dado como extensão da memória e daí as fontes são desde um 

contrato, um tratado, jornais, cartas, diários, testemunhos escritos, imagens, documentos 

em geral, porque essa memória caminha entre a escrita e leitura e entre a produção do 

trabalho literário da história e a hermenêutica que se dá dessa escrita. 

Então a historiografia é a apropriação do passado independentemente das escalas 

de operação da história ou de "longa duração" de Fernand Braudel (1992) ou nos 

intervalos de tempo da micro-história na qual trabalhamos. Logo a memória é proposta 

por Le Goff não só como matriz da história, mas também como reapropriação do 

passado histórico.  

Nesse sentido o paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg é interessante para 

responder o porquê, a quem e também às quais interesses respondem esse apagamento 

da memória já que essa lógica da probabilidade ginzburguiana cria um modelo de 

verdade. Para Le Goff, memória não só é matriz da história, mas também objeto da 

história, por isso evoca a memória como dever de não esquecer: "Devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens.” (LE GOFF, 1990,p.411) porque a memória é algo que foi vivido. 

 

1.2 A trilha teórica e metodológica 
 

O caminho teórico-metodológico trilha pelas vias da História Cultural, 

especificamente pela micro-história a partir dos textos do professor Carlo Ginzburg, que 

avançou e ampliou a noção de fonte. A questão da utilização da fonte é mais um 

instrumental do historiador para investigar a evidência, seja ela a evidência documental, 

a evidência narrativa ou a evidência física. Existem diversas formas de narrar a história 

e a utilização do “paradigma indiciário” é uma dessas ferramentas, que, aliás, não é 

somente utilizada pelo historiador, mas especialmente pela antropologia; na linguística, 

na medicina e na criminalística.  

Carlo Ginzburg analisa o “paradigma indiciário” como o estabelecimento de 

uma forma de pensar, a partir da metodologia de análise freudiana denotando cada 

fragmento de pensamento do paciente. É a minuciosidade da análise. É o mesmo 
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método que um crítico de Arte utiliza para determinar se a obra e verdadeira ou falsa. É 

a análise do detalhe. É um modo de raciocínio que se aproxima da construção de um 

diagnóstico médico. A atenção aos detalhes forma um prontuário capaz de dar um 

diagnóstico mais preciso possível.  

É seguir os rastros. Carlo Ginzburg fez esse tipo de análise nos documentos 

inquisitoriais – seguiu pistas, rastros, minúcias, indícios e encontra Menochio, o moleiro 

e o interpreta. O primeiro contato com este pensador ocorreu a partir da obra O Queijo e 

os Vermes (1986). Trata-se da história de Domenico Scandela, o moleiro conhecido 

como Menocchio que revela diante dos inquisidores italianos, em 1584:  

Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era um caos [...] e de todo aquele 
volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do 
leite, e do qual surgem os vermes, e esses formam os anjos. A santíssima majestade quis 
que aquilo fosse Deus e os outros, anjos, e entre todos aqueles anjos estava Deus, ele 
também criado daquela massa, naquele mesmo momento, e foi feito com quatro 
capitães: Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. (GINZBURG, 1986 p.40) 

 

Essa “invenção” da criação e da origem do universo foi descoberta, por acaso, 

quase quatro séculos depois por Ginzburg quando pesquisava processos de bruxaria 

entre os séculos XVI e XVII. O ponto crucial de Ginzburg é tornar a subjetividade 

humana objeto da sua atenção historiográfica, pois a reconhece em sua materialidade, 

isto é, ele a acolhe como cultura. Ginzburg passa a analisar, segundo suas próprias 

palavras “a mentalidade de uma sociedade camponesa” em Os Andarilhos do Bem 

(1988, p.7). Ginzburg chama a atenção para os filtros da história, nos chamando a 

atenção para a questão de que em toda a história narrativa há interpretações. 

No entanto, a despeito do que ocorre em suas pesquisas sobre os benandanti que, 

durante séculos aceitou gradativamente a acusação de feitiçaria perpetrada pelos 

inquisidores, com Menocchio a história foi diferente. Paulatinamente, Ginzburg vai se 

convencendo diante de Menocchio, o moleiro friulano, que os processos inquisitoriais, 

na verdade não foram suficientes para alterar as relações entre as classes subalternas e 

dominantes, entre inquisidores e populares camponeses acusados de feitiçaria, pois o 

moleiro entre a macro luta de católicos e protestantes resiste e insiste na sua visão de 

cosmogonia tecida também pelo seu cotidiano. 

Portanto, a história de Menocchio não é apenas um relato peculiar, mas Carlo 

Ginzburg estabelece o surgimento de um modo de raciocinar do século XIX baseado em 

indícios; uma ferramenta para interrogar as evidências, seja ela documental física ou 

narrativa. Atente ao que Ginzburgnarra sobre Menocchio:  
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Nos discursos de Menocchio vemos emergir, como que por uma fenda no terreno, um 
estrato cultural profundo, tão pouco comum que se torna quase incompreensível. Este 
caso, diferentemente dos outros examinados até aqui, envolve não só uma reação 
filtrada pela página escrita, mas também um resíduo irredutível de cultura oral. Para que 
essa cultura diversa pudesse vir à luz, foram necessárias a Reforma e a difusão da 
imprensa. Graças à primeira, um simples moleiro pôde pensar em tomar a palavra e 
expor suas próprias opiniões sobre a igreja e sobre o mundo. Graças à segunda, tivera 
palavras à sua disposição para exprimir a obscura, inarticulada visão de mundo que 
fervilhava dentro dele. (GINZBURG, 1986, p.127) 

 

O intento de Ginzburg foi como ele mesmo afirma observar in loco, mesmo não 

estando presente, é ter um olhar microscópico que retirasse os filtros sobrepostos por 

culturas dominantes e, apesar de não estar no tempo presente, fez possível pensar como 

se pensava, ou melhor, como Menocchio pensava. O autor realizou uma valorização da 

trajetória de vida e da memória como objeto da própria história, o que se apresenta 

como opção pela história cultural que anexa à memória para além de matriz da história, 

pensa no conjunto das atitudes, das crenças, dos códigos de comportamentos peculiares 

às classes subalternas em sua situação de enfrentamento com a cultura dominante 

daquele período histórico. 

Não foi Menocchio quem escreveu sobre seu processo inquisitorial e seu 

julgamento como herege. É fruto da ideologia de quem o produziu. Nenhum documento 

é neutro. O escrivão relatou as falas, ou as respostas de Menocchio de forma e na 

linguagem de um inquisidor – não na de Menocchio. E essa ideia articula-se ao Capital 

ou à teoria do Capital em Bourdieu. 

Quem escreve a história é quem está no poder ou quem possui os instrumentos 

do saber ou a mentalidade de quem exerce o poder. Carlo Ginzburg nos orienta, a partir 

de sua produção, atentarmos aos detalhes, para a fala do sujeito, fugir dos anacronismos. 

Enfim é uma maneira de analisar uma situação, um fato, uma narrativa histórica – um 

ferramental que pode desconstruir o discurso documental ou a narrativa que se perpetua. 

Para Ginzburg os documentos é quase um sujeito histórico.  

Somado ao olhar ginzburguiano, a presente pesquisa utilizou, como eixo 

condutor, a categoria analítica de gênero para compreender os papéis sociais de homens 

e mulheres a partir da vida da religiosa Frida, com destaque para a marcante capacidade 

da religião e das igrejas de engendrarem uma poderosa regulação sobre os corpos 

femininos.  
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Um olhar de gênero sobre as principais produções hagiográficas2 de Frida (1891-

1940), bem como outras produções atravessados pelo paradigma indiciário, como um 

conjunto de princípios que aposta centrar nos detalhes, nos dados marginais, nas pistas, 

nos indícios, tanto de documentos oficiais, relatórios, decretos leis, fontes secundárias 

pode proporcionar novos dados.  

De outra forma é referir, segundo Foucault (1996) na prática. Na verdade, tudo é 

prática em Foucault, seja enunciados, textos, instituições, o falar e ver constituem 

práticas sociais permanentemente amarradas às relações de poder. Nesse sentido, o 

discurso ultrapassa a mera utilização de letras, palavras e frases, porque as regras de 

formação dos conceitos, segundo Foucault, não residem na mentalidade ou na 

consciência dos indivíduos, mas no próprio discurso que se impõe.  

Estar atento aos discursos ‘ditos’ e não ‘ditos’ possibilita revelar as opressões 

impostas pelos discursos religiosos como forma de controle operada, principalmente, 

pela hierarquização moral-política-judaico-cristã. Esta hierarquização, por sua vez, se 

legitima socialmente por meio da estrutura familiar imposta como “vontade de Deus” às 

mulheres desvelando as relações de poder que estão estruturadas no campo religioso, no 

espaço familiar, e, por conseguinte, nas relações de gênero.  

Este estudo considera gênero e poder como categorias relacionais e 

interdependentes que não podem ser desvinculadas dos embasamentos de classe e 

raça/etnia. Se por um lado, quem domina possui instrumento legítimo para exercer seu 

poder, por outro, quem obedece faz respaldado a partir de interesses e motivações 

individuais, ainda que inconscientes e justificáveis.  

É nesse mesmo sentido que as relações de gênero estão estruturadas, pois as 

relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres, homens/homens e entre 

mulheres/mulheres, isto é, nas relações seguem sob as mesmas bases de dominação. 

Não há simplesmente súditos nas relações de gênero, mas sujeitos3 sociais que 

interagem nessa dinâmica relacional, e encontram em tais dinâmicas estratégias 

legítimas para interagir socialmente. 

                                                           
2 Hagiografia: Estudos sobre a vida dos mártires considerados santos. Ciência que se relaciona com as 
coisas sagradas. http://www.dicionarioinformal.com.br/hagiografia/ 
3 Utilizo tanto o termo ‘sujeito’ como o termo ‘agente’ compreendendo o termo sujeito como fazendo 
parte das teorias feministas socialistas, que consideram as mulheres trabalhadoras como sujeitos 
transformadores das realidades sociais a partir da divisão sexual do trabalho e da luta de classes. O termo 
‘agente’ é cunhado por Pierre Bourdieu dentro da teoria da estrutura estruturante que considera o agente 
que muda suas práticas cotidianamente a partir de suas condições para além do capital econômico, ou 
seja, o capital cultural que molda estilos de vida.   
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As análises das relações de gênero estão baseadas numa dialética da dominação, 

construída a partir de imposições e concessões, que instaurados a partir de símbolos por 

meio da socialização dos indivíduos, se posiciona enquanto verdade absoluta, legítima e 

sagrada. O trabalho esquadrinha a Frida como uma personagem micro-histórica, que 

expressa conteúdos históricos mais amplos possibilitando uma visão analítica e crítica 

dos estudos de gênero na perspectiva das teorias feministas da contemporaneidade.  

A partir do contexto das relações de gênero vigentes na vida e na época de Frida 

podem-se explorar as diferentes estruturas de relações de poder que se multiplicam na 

vida das pessoas pelo gênero, raça/etnia, sexualidade, classe, idade, localização 

geográfica, etc. A cada momento que Frida se impõe, desobedece as regras, 

consequentemente aos homens que fizeram as regras ela está intrinsicamente envolvida 

nas tramas das relações de gênero e poder. 

Neste sentido, a pesquisa se amparou dentre outros estudos o de Pierre Bourdieu, 

em especial na obra A Dominação Masculina (1999) na qual observa que a “eternização 

do arbitrário” se dá a partir do sucesso da socialização do gênero impresso no corpo, 

naturalmente constituído dos indivíduos, o que implica em “um trabalho coletivo de 

socialização do biológico e da biologização do social”.  

Assim sendo, nas relações de dominação, o masculino fora instituído e 

eternizado como a capacidade dominante por excelência, tanto que “a força da ordem 

masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação” (BOURDIEU, 1999, 

p.18). Portanto, quem obedece, o faz por hábito, enquanto imposição de um processo 

“socializatório” ou por motivações individuais e coletivas. 

Apesar de toda “biologização” do social apontada por Bourdieu (1999), e da 

isenção da necessidade argumentativa de justificação da imposição da vontade 

masculina sobre a feminina nas relações sociais de sexo, há estruturas sociais que 

contribuem para legitimação de forças simbólicas fundamentais no sucesso da 

eternização do masculino.  

Uma das estruturas simbólicas mais significativas que podemos considerar na 

fortificação de tais estruturas é a religião, pois desempenha uma força singular na 

construção e manutenção do mundo capaz de significar a realidade humana e toda sua 

precariedade (BERGER, 1985). Os mecanismos de controle social contribuem para a 

regulação da sociedade e de seus conflitos. Entretanto, a legitimação religiosa é uma das 

mais eficazes formas de controle social, pois “funda a realidade socialmente definida 
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das instituições na realidade última do universo, confere-se assim às instituições uma 

aparência de inevitabilidade” (BERGER, 1985, p. 49). 

Enquanto ponto de partida para reflexão, Menocchio era um moleiro que 

destoava do seu grupo por saber ler e escrever e, por essa distinção tem acesso a escritos 

que a maioria de seus pares não possui; Frida está destoada de certa maneira ao grupo 

evangélico pertencente – o recém Movimento Pentecostal brasileiro, porque entendia 

que as mulheres, pelo poder do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo igualava-se 

aos homens, tornando todas e todos um ou iguais no Senhor o que a faz “desobediente” 

diante das ordens dadas pelos pastores, líderes brasileiros e suecos que entendiam que 

as mulheres não podiam estar à frente de qualquer trabalho eclesiástico. 

Destaca-se uma hermenêutica pentecostal utilizada por Frida para dar às 

mulheres liberdade de atuação, espaços de liderança, ora ocupados somente por homens, 

isso porque ela está inserida em outros contextos, que trataremos posteriormente, tanto 

de seu país de origem e as oportunidades que teve de estudar e profissionalizar-se, 

quanto o próprio contexto da igreja da qual pertencia, que está também embutida em 

contextos mais amplos como da condição de seu país, dos muitos deslocamentos devido 

a Primeira Guerra Mundial dos suecos para os Estados Unidos, dentre outros.  

 Frida incomoda e muito a ordem estabelecida pelos homens de sua igreja, mas 

muitas outras mulheres, tanto dos Estados Unidos, Suécia, como no Brasil estavam sob 

outras motivações, atuando, lutando e resistindo em diferentes esferas sociais contra 

ordens pré-estabelecidas para as mulheres.  

Frida foi uma mulher religiosa que com os demais missionários suecos  atuou 

entre as pessoas empobrecidas na região Norte e Sudeste do Brasil. Uma mulher branca, 

sueca, com uma formação acima da média encontrada entre os pobres brasileiros. 

 Dentro do campo de atuação de Frida ela põe em xeque as relações de poder e 

dominação vigentes ao divergir e desafiar o poder dominante do movimento pentecostal 

brasileiro.  

Através de lentes microscópicas, emerge uma teia de imbricações e de perguntas 

sem respostas que esta pesquisa buscou desbravar, como revelar os processos que 

levaram Frida, uma mulher ativa, habilidosa, inteligente morrer na penúria e ter sido 

tratada como louca. Isto depois de ter recebido o estigma de “adúltera” o que a tornava 

incapaz de levar adiante quaisquer tipos de trabalho como pregadora ou missionária. 

A vida de Frida Maria foi fortemente marcada pela experiência concreta, 

materializada do fenômeno religioso pentecostal como será apresentando no decorrer 
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deste texto. Suas experiências lhes fornecia uma visão de mundo que a empoderou para 

enfrentar a mais fina e cruel vontade de dominação dos homens sobre as mulheres, pois 

se tratava da “cultura de subalternidade”, noção esta pensada a partir de Michel 

Foucault em sua obra História da Sexualidade I (2001). 

Este texto tem como pano de fundo na análise da trajetória de vida da sueca 

Frida, referente ao período que vai do final do século XIX até 1940, ano de sua morte. 

Isso será feito por meio de cruzamento entre a micro-história e a macro-história de sua 

vida e do contexto institucional-religioso em que a vida dessa religiosa ocorreu. Nesse 

pano de fundo destacamos alguns períodos históricos do Brasil, tais como: o Período da 

Borracha; a Belle Époque; o surgimento dos movimentos feministas quando se iniciou 

em nosso País as lutas pelas causas feministas; bem como os impactos da 1ª Guerra 

Mundial, principalmente sobre a Suécia; e do início do pentecostalismo no Brasil, o que 

é compreendido como o início das igrejas Assembleias de Deus. 

Propomos apresentar a trajetória de Frida como um caleidoscópio, pois, 

pressupomos que as mulheres religiosas assembleianas podem ser vistas à sua imagem. 

A sua trajetória representa bem o que significou ‘ser mulher’ religiosa e evangélica na 

região Norte do Brasil nas décadas de 1920 e 1930 em contraste com outras mulheres 

engajadas em lutas feministas fora do contexto da igreja da qual pertencia. Por outro 

lado, a perspectiva teórico-metodológica adotada nesta tese não busca construir a 

história de uma heroína, mas como uma historia às avessas, em que se busca encontrar 

uma história não idealizada. Nesse sentido o objetivo na pesquisa foi o de conhecer e 

retratar esta mulher com todas as suas limitações, ambiguidades, indiferenças e 

cumplicidade.  

A pesquisa poderia ter percorrido diferentes caminhos legítimos e incontestáveis 

para compreender as lutas femininas no Brasil à luz de Frida. Em outras palavras, as 

diferentes mulheres, camponesas, indígenas, negras e muitas outras, certamente, 

mereceriam uma investigação. Porém, por uma questão metodológica, o foco da 

pesquisa foi a trajetória de Frida e a verificação das consequências do apagamento de 

sua trajetória sobre as demais mulheres evangélicas pentecostais, com mais força da 

mulher assembleiana. 

O uso da categoria analítica de gênero busca sempre uso de uma categoria 

denuncista, pois desde Joan Scott o gênero vem sendo trabalhado e aprimorado como 
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“categoria útil de análise4” nas questões socioculturais. Portanto, uma categoria muito 

útil para reler a trajetória de vida de Frida. Scott sugere que “ler na perspectiva de 

gênero” exige que se considere o gênero como forma primeira e não única de 

investigação sob toda carga cultural que se dá no sujeito histórico, mas não só. No 

decorrer dos anos 1990, o gênero foi sendo problematizado, ampliado, servindo de base 

para outras leituras possíveis e necessárias; leituras que dessem conta da diversidade 

humana. 

De acordo com Scott (1990), a constituição da história das mulheres teve sua 

importância por destacar as mulheres, mas foi necessário colocar em xeque a descrição 

da mulher como um sujeito humano universal e demonstrar seu caráter de incompletude 

porque não eram todas as mulheres contempladas no interior da própria disciplina e no 

movimento feminista. Assim sendo, apresentava-se a diferença como algo a ser 

analisado. Assim, diferenças de classe, raça-etnia, diferenças geracionais, de orientação 

sexual e outras tantas passaram ser consideradas. As diferenças começaram assinalar as 

lutas políticas no seio do movimento feminista. Foi o momento de pensar sobre as 

múltiplas identidades5, pois as diferenças precisavam ser consideradas para que de fato 

a igualdade, tema primordial do movimento feminista, bem como dos estudos de 

gênero, fosse de fato alcançada.  

                                            

1.3 O apagamento de Frida e a nova economia do poder 
 

No decorrer da pesquisa percebemos que o apagamento de Frida da história do 

movimento pentecostal brasileiro ou até mesmo da hagiografia assembleiana, recebeu 

um dado a mais para que se implantasse a partir das relações de poder do início do 

movimento pentecostal seu apagamento e, esse dado, estava intrinsicamente ligado à 

sexualidade das mulheres especificamente em seu controle diferentemente dos homens.   

Houve em seu apagamento, dentro da perspectiva tratada, tanto o acréscimo de 

dado, quanto a questão do afastamento das raízes avivalistas que posteriormente 

                                                           
4Título utilizado no artigo de Joan Scott: SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil para análise 
histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.16, n. 2, jul./dez, 1990. 
5 Na Educação o movimento é pela inclusão: MAZZOTTA, M. J. S. Fundamentos de educação especial. 
São Paulo: Pioneira, 1982;  FREDERICKS, H. D. B. A educação da criança e do adolescente. In: PUESCHEL, 
S. M.(Org.). Síndrome de Down: guia para pais e educadores. 4 ed. Campinas: Papirus,1999. ; LURIA, A. 
R. Vigotskii. In: VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone: EDUSP, 1988. p.21-37.  



32 
 

trataremos como raízes quacre-metodista-holiness, das quais demonstraram no campo 

religioso, avanços no que diz respeito à atuação das mulheres.  

Este fato, um fato marcante para a vida de Frida e toda a sua família, o seu 

relacionamento com um jovem brasileiro, fato que a hagiografia ignorou e pesquisas 

acadêmicas dispensaram, nos levaram a questionamentos sobre o desejo feminino, ou a 

sexualidade feminina e como essas estão no emaranhado desses jogos de poder e 

dominação dos homens sobre as mulheres. 

Portanto, a intencionalidade do apagamento de Frida perpassa a questão do 

cerceamento da sexualidade analisadas nos estudos de Michel Foucault (1988) em sua 

exposição da história da sexualidade quando a partir do século XIX: “A sexualidade é 

então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa.” (FOUCAULT, 1988, 

p.10).  A sexualidade é confiscada pela família burguesa com a função de reproduzir, 

consequentemente, surge o modelo de casal legítimo procriador e, a partir daí, a 

repressão funcionará sempre para silenciar e afirmar a sua inexistência.  

Numa sociedade machista o silenciamento feminino significa apagamento, e 

quem foi apagada não tem nada a dizer. Caso seja necessário abrir uma exceção, ou 

seja, dar uma concessão ao ilegítimo (à prostituta, a adúltera, à histérica) que não 

incomode! A sociedade precisa deixa-los ou em lugares que dão lucro, lugares 

demarcados para tal fim ou em não-lugares6. O não-lugar pensado como um lugar que 

não é relacional, não é identitário e não é histórico. Essas pessoas são toleradas, mas 

longe do espaço de convivência coletiva a fim de não tumultuar as regras e o modo 

puritano de ser. Assim segue o século XIX: “E assim marcharia, com sua lógica 

capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas” afirma Foucault (1988, p.10) 

Mas e o cliente da prostituta? E o jovem amante de Frida, onde está na história? 

Ele pôde seguir sua vida? Na história, o cliente e o amante sempre podem. Ele, o jovem 

amante de Frida parece que pode reconstruir sua história pessoal, bem como continuar 

sua vida religioso na igreja Assembleia de Deus, mas à Frida restaram os lugares 

concedidos, demarcados, tais como a interdição, o apagamento e o mutismo como 

manobras da repressão. 

Reprimir as mulheres, como os estudos de gênero demonstram, é mantê-las em 

espaços proibidos onde podem ser facilmente dominadas, apagadas, silenciadas. 

                                                           
6 Nesse sentido utilizamos o ‘não lugar’ como disposição de conceito, isto é, para além do uso geográfico 
a partir de AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa: 90 
Graus Editora, 2005. 
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Portanto, falar desta formatação de poder sobre as mulheres é um fato transgressor e 

necessário para uma nova economia do poder. Por outro lado, devemos observar que 

toda essa repressão também tem seu valor mercantil. Quando se reprime as mulheres 

dizendo o lugar que lhes pertencem, que é o lugar inferior e de submissão, constroem 

tais lugares de preferência em cor de rosa. Elas são dominadas porque seus corpos e 

vontade foram regulados e controlados, bem como seus prazeres, sua sexualidade e 

todas as suas vontades passam a servir aos desejos do homem, do marido, dos filhos e 

etc. Ela sempre está vivendo em função do desejo do outro. E quando rompe com esse 

‘ciclo social’ é reprimida, castigada, difamada. 

Os serviços prestados pelas mulheres na igreja, por exemplo, estiveram sempre 

ligados ao trabalho gratuito, extensão do lar, do que já fazem em seus cotidianos. Então, 

mesmo que galguem novas posições, a questão da remuneração passa a ser um entrave. 

Homens começam a discutir para determinar se é justo que seu serviço seja remunerado 

ou não. E se resolvido que sim, os salários das mulheres são inferiores aos dos homens. 

Até pouco tempo atrás, as posições de mando tanto do mercado de trabalho quanto das 

igrejas ficavam somente com os homens, analisados em âmbito geral ainda é exceção 

em muitos casos. 

A ideia do sexo-prazer reprimido sempre soou mais audível aos corpos das 

mulheres. Frida entregou-se a uma paixão, um homem mais novo do que ela, mas 

somente Frida foi profundamente prejudicada e castigada. Sua condição de mulher 

somada a sua capacidade e habilidades incomodaram e por si só foram motivos para que 

em 1930 fosse convocada a primeira Convenção das Assembleias de Deus, quando 

Frida e as demais mulheres assembleianas foram proibidas de estarem à frente de 

quaisquer trabalhos, sob exceção na ausência de homens capazes para tal. 

No entanto, e, sobretudo, o “pecado” de ordem moral-sexual reforçou o 

impedimento de retornar ao trabalho missionário brasileiro já que havia voltado a 

Suécia, Assim, na lógica masculina, ela foi impedida de retomar o relacionamento 

amoroso com o jovem brasileiro, mesmo já estando viúva o que demonstra o quão 

profundo é esse controle sobre a vida de Frida e das mulheres. A intencionalidade de 

seu silenciamento histórico sob égide patriarcal fica às claras ou toma uma proporção 

escancarada após seu envolvimento com esse jovem da igreja. Toda a cúpula do poder 

representativo de homens da igreja se levanta contra ela encarnada na pessoa do pastor 

Samuel Nyström. Ela luta, mas não resiste a tanta força opressora, mesmo porque é uma 

luta desproporcional de poder.  
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Na Igreja Assembleia de Deus, o discurso e as decisões são tomados com o 

propósito de colocar Frida como adúltera e pecadora. Aquela que caiu, que cedeu ao 

pecado, e não só, mas que deu lugar para o próprio demônio e por ele foi usada para 

fazer um jovem também cair em pecado. Ela o provocou, ela o seduziu e, portanto, ela é 

a única responsável como no mito de Adão e Eva.  A responsabilidade não é de ambos, 

mas só dela. Assim, por fazer o homem pecar ela merecia a punição. Viúva, na Suécia, 

com cinco filhos tenta insistentemente voltar, mas é impedida, inclusive fisicamente 

quando já está prestes a embarcar no trem com seus filhos. É isolada e expulsa da 

comunhão da Igreja Filadélfia, de Estocolmo. No espaço secular, ela transgrediu a 

ordem e passou a ser tratada como doente, louca, e histérica. Então, ela precisa ser 

controlada, perder a guarda dos filhos, da igreja e da sociedade como um todo. Vive 

seus últimos poucos anos de internação em internação em hospitais psiquiátricos. 

Morre. Negada pela Igreja, pelos “homens de Deus”, mas não por seus filhos. 

Foucault ratifica que: “A política é a guerra prolongada por outros meios”, uma 

idéia aliás de Clausewitz, que Foucault parafraseia afirmando: “O governo é a guerra 

de uns contra os outros; a revolta vai significar a guerra dos outros contra uns” 

(FOUCAULT,  2005, p.129-198), isto é, as correlações de forças da guerra se revestem 

do poder político. As correlações móveis de força, de poder se dão na forma de guerra, 

de política, a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais que atravessam 

corpos sociais.  

Ora, as relações de poder são intencionais e não subjetivas: “(...) não há poder 

que se exerça sem uma série de miras e objetivos” (FOUCAULT, 2001, p.90). Além do 

mais são resultados não de indivíduos, mas de redes de poder que engrenadas na 

sociedade a faz funcionar. Todavia nos campos das relações de poder há resistências. 

No campo abordado por Foucault confessar era obedecer e silenciar era resistir.  A cada 

resistência o poder é minado: “Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao 

poder, fixam suas interdições; mas também afrouxam seus laços e dão margem a 

tolerâncias mais ou menos obscuras”. (FOUCAULT, 2001, p.96) 

A partir do século XVIII o tema da sexualidade ultrapassa o campo do pecado e 

através da Pedagogia, da Medicina e da Economia faz-se do sexo um negócio do 

Estado. Todo corpo social é posto em vigilância: o “pecado de juventude”, “as doenças 

dos nervos” e as “fraudes contra a procriação” todos os métodos já formulados pelo 

cristianismo, como por exemplo, “a verdade da possessão” está intrinsicamente ligado à 

medicina dos nervos, da histeria.  
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Segundo Foucault (2001) no século XIX quatro figuras surgem como alvos 

desse “saber-poder”: a mulher histérica; a criança masturbadora, o casal malthusiano e o 

adulto perverso. A partir da própria sexualidade, como um “dispositivo histórico e 

também de aliança” de reforço do controle, assim como da resistência em torno de um 

sistema de regras, se define o que é normal e o anormal, o permitido e o proibido.  

O “dispositivo da aliança” se dá com a família é através dela que se dá o lícito; 

controlando o corpo dentro da família eu controlo as populações. O próprio corpo como 

objeto de saber e como elemento nas relações de poder não trazem só problemas para a 

vida eterna, pois essa se resolve com a  salvação, mas para o organismo em si.  

As categorias morais de devassidão e extravagância são etiquetadas em favor de 

um “capital patológico” como afirmou Foucault: 

Daí o projeto médico, mas também político, de organizar uma gestão estatal dos 
casamentos, nascimentos e sobrevivências; o sexo e sua fecundidade devem ser 
administrados. A medicina das perversões e os programas de eugenia foram, na 
tecnologia do sexo, as duas grandes inovações da segunda metade do século XIX. 
(FOUCAULT, 2001, p.112) 

  

Tais projetos fizeram nascer o racismo de Estado. É preciso reconhecer a 

utilização ou a domesticação dos corpos, especialmente das mulheres para toda essa 

tecnologia do poder surgida no século XIX entre estimativas, regulação demográfica, 

tabulação das riquezas e de sua circulação, as vidas e suas prováveis durações enfim 

todo esse controle dos corpos foi vital para o desenvolvimento do capitalismo, para 

geração de segregação e relações de dominação.  

No pensamento foucaultiano a gênese dessa tecnologia está no controle do corpo 

social, na vida como objeto político e como próprio espaço das lutas políticas. Logo 

quanto mais eu adestro esse corpo, maior controle se tem sobre ele. E este “micropoder” 

sobre o corpo resulta em medidas coletivas. A herança cristã que o século XIX recebeu 

foi atestar o prazer como mal, pecaminoso o próprio caminho da morte, logo o herói 

virtuoso é aquele que se desvia da tentação do prazer e tal desvio é capaz de te dar 

acesso a uma experiência espiritual da verdade. 

As violências simbólicas estão presentes em toda a sociedade, na igreja, na 

escola, no trabalho, na vida cotidiana de mulheres, na vida de Frida, etc. Detectá-la 

exigindo o que não foi dado é uma forma de falarmos das mulheres e das questões de 

gênero, questões relacionais que se dão nas institucionalizações familiar, escolar, 

religiosas, e etc. Qualquer instituição social é gerada por conflitos de interesse.  
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No Ocidente as formas de organização do parentesco são socialmente definidas. 

Elas operacionalizam a transmissão da cultura até o século XIX, depois serão, em parte, 

substituídas pelas escolas e passam a ser obrigadas a encaminhar seus filhos para um 

local específico onde passariam a aprender uma série de saberes (conteúdos) definidos 

pelo Estado. Violência simbólica é resultado da confrontação de forças que estão sendo 

ocultadas: 

(...) _ é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 
completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse 
poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 
querem saber que lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 1998, 
p.7,8)  

 

Os sistemas simbólicos como a Arte, a Religião, a língua são estruturas 

estruturantes que criam universos simbólicos como: os mitos, a língua, arte, ciência – 

instrumentos de conhecimento, de construção da realidade para o estabelecimento da 

ordem “gnosiológica”, isto é, de sentido primeiro do mundo – fundamentalmente do 

mundo social. A questão que esta ordem dada serve a interesses particulares que muitas 

vezes se apresentam como interesses universais. 

Como abordado em Foucault (2001) poder é estratégia. Silenciar é uma 

estratégia de impedimento, de interrupção; silenciar é exercício de quem tem o poder, 

de quem tem o poder de deixar que uma só voz prevaleça. Portanto, O falar pode, nesse 

sentido, ser entendido como ato de resistência. A classe dominante é o lugar de luta pela 

hierarquia e: “nada é mais universal e universalizável do que as dificuldades.” 

(BOURDIEU, 1988, p.18) 

Todavia para Bourdieu (1998) a Família, Igreja e Escola são vistas como 

instituições coletivas que constituem sujeitos históricos capazes de originar e realizar os 

seus próprios fins: “O Estado - burguês decide..., a Escola - capitalista elimina..., a 

Igreja da França combate..., etc.” (BOURDIEU,2007, p.75). Em Foucault (2001), 

esses sujeitos são aparelhos ou dispositivos de poder, mas em ambas as perspectivas não 

se reduz pessoas à papeis de vítimas, pois seria reduzir: “(...) os agentes ao papel de 

executantes.”  (BOURDIEU, 1998, p.75) executantes de uma política determinista, 

essencialista, ‘natural’, aquela que não se vê na luta ou ao menos na possibilidade da 

luta através dessas próprias instituições (família-igreja-escola), no entanto, pessoas 

estão no campo das lutas sociais e da produção cultural dentro dessas instituições. 

Contudo, esse conjunto de agentes sociais com posições e interesses 

semelhantes, chamada de classe social pode surpreender, positiva ou negativamente, 
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quando ao invés de responder aos interesses de sua classe praticam ações de interesse 

outro podendo robustecer a violência simbólica: “O poder simbólico é um poder que 

aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, um crédito com que ele o credita, 

uma fides, uma autoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança.” 

(BOURDIEU, 1988, p.188) 

Nos relatos de Norell (2011) ela relata as insistentes tentativas de Frida para 

retornar ao Brasil. Muito interessante observar, a partir desses relatos, como Frida 

esperava ser abençoada, como esperava cuidado, proteção, pastoreio como uma ovelha. 

Assim ela se colocava diante dos pastores que irão, sem misericórdia, lhe atestar loucura 

(os médicos não atestam ) demonstrando ou materializando  a força do poder simbólico. 

É a visualização do poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele 

existe.  

O poder simbólico se efetiva porque se dá uma potência mágica, ou um carisma, 

uma autoridade, no caso de Frida, aos pastores que é perceptível ser do próprio sistema 

de crença essa necessidade ou essa exigência de obediência. Ela via os pastores como 

autoridade, como homens de honra, o que não contava é que ela também via a 

possibilidade dela também estar ou ter esse mesmo status, para ela ambos, homens e 

mulheres, poderiam atuar com tal autoridade, bem como ambos, portanto, o ser humano 

era igualmente vulnerável a ‘pecados’. 

O silenciamento sobre a história de vida de Frida pode estar ligado diretamente 

aos interesses da Igreja de não gerar descrédito na instituição religiosa- daí tanta 

‘prudência’ em manter silêncio. Todavia, a identidade resguardada do jovem é para 

proteger o próprio jovem.  

Diferentes papeis sociais pré determinados para homens e mulheres que geram 

mais proteção a homens do que a mulheres perpassa diferentes culturas e recebe 

distintas interpretações cristãs. Encontramos no texto de RAMINELLI (1996), 

intitulado, Eva Tupinambá, referencia que o frei Yves d’Eveux comparava as mulheres 

ameríndias a burros de cargas, pois era o pai que ficava na rede sem pisar os pés no 

chão, como um resguardo, num regime alimentar, enquanto as mães, que trabalharam 

até a hora do parto, momento em que avisava uma das mulheres, que se encarregava de 

avisar as demais e todas iam chegando para acompanhar o parto. A mulher retornava ao 

trabalho duro logo após dar à luz.  

As meninas eram consideradas mulheres logo após a primeira menstruação, 

quando se dava os ritos de passagem. Os índios tupinambás tratavam suas mulheres 
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razoavelmente bem, exceto quando se embebedavam de cauim, uma bebida fermentada 

naturalmente. No entanto, somente o adultério feminino causava grande horror na tribo.  

Depois do parto as mulheres voltavam às suas tarefas domésticas e o visitado e 

cumprimentado era o pai. Era tratado como um doente grave. Eram as mulheres que 

carregavam sob suas costas a mandioca das roças para a casa para suprir a necessidade 

de alimento de toda a tribo. Eram elas que ofereciam os utensílios de barro como as 

panelas, potes, onde era cozida a farinha e fervido o vinho.  

Portanto, quando as mulheres tupinambás, chegavam à idade entre 24 e 25 anos, 

já se iniciava o processo de ‘decadência’ das mulheres. Descuidavam-se da higiene e 

tornavam-se “feias e porcas” conforme as descrições dos conquistadores. Sob uma 

leitura europeizada, da teologia cristã, tudo já fora “justificado” pela falta de rigor em 

obedecer à ortodoxia cristã. Assim, toda essa decadência era resultado do pecado dessas 

mulheres, devido à vida desregrada sexual que levavam. Dessa maneira o argumento 

dele era uma forma de legitimar a colonização exploratória, sendo a lógica da 

culpabilidade também ligada aos interesses da colonização, da conservação e conversão 

ao cristianismo; representavam-se assim os índios como pecadores, bárbaros, inferiores, 

bêbados, súditos oprimidos pelo príncipe das trevas, uma interpretação que respondia 

aos interesses europeus. 

A descrição das mulheres anciãs, as quais o frei chamou de “feias e porcas,” as 

que tinham cravado em seus próprios corpos, as marcas do pecado e desvios de conduta 

eram mulheres que após os quarenta anos de idade, passavam a ser encarregadas da 

fabricação, para toda a tribo do cauim e de todas as bebidas fermentadas. Eram 

encarregadas de assar o corpo do inimigo e guardar a gordura da vítima, para que em 

outra oportunidade fossem utilizadas pela tribo para fazer farofa de farinha e couve. 

Sobre essas mulheres o frei Yaves D’Everux declara:  “A falta de pudor das velhas 

porcas, nem me atrevo a declarar tudo o que  vi”.  (RAMINELLI, 1996, p.30) 

Enquanto as mulheres depois dos quarenta anos eram desprezadas, os homens 

adentravam na “idade mais honrosa”. A cada ano, cada vez mais honrados, venerados e 

prudentes. O falecimento de um velho era coberto de homenagens, enquanto o das 

“velhas porcas” não causava nenhuma comoção: 

Não guardam asseio algum quando atingem a idade da decrepitude, e entre os velhos e 
as velhas nota-se a diferença de serem os velhos veneráveis e apresentarem gravidade, e 
as velhas encolhidas e enrugadas como pergaminho exposto ao fogo. (RAMINELLI, 
1996, p.23-24) 
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O autor também registra que para o frei “a sexualidade pertencia ao mundo 

feminino” porque as moças “perdiam a cabeça” quando tentadas pelo diabo. Daí a 

ligação do título Eva tupinambá. Já as ‘velhas porcas’ reuniam em si, a decadência 

corporal e espiritual. Mas entre as índias tupinambás, havia àquelas que, segundo os 

relatos de missionários franceses e portugueses, viviam fora do dito natural:  

Algumas índias cometiam desvios contra a ordem natural e se furtavam de cópulas 
carnais com homens, vivendo um estrito voto de castidade. Deixavam, por conseguinte, 
as funções femininas e passavam a imitar os homens, exercendo os mesmos ofícios dos 
guerreiros: trazendo só cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão a 
guerra com seus arcos e flechas: cada fêmea guerreira possuía uma mulher para servi-la, 
com  quem diz que é  casada, e assim conviver como marido e mulher”. (RAMINELLI, 
1996, p.27) 

 

A interpretação feita pelos cristãos, para aquela cultura tupinambá, era de que os 

selvagens provinham de uma sociedade perfeita, uma sociedade criada segundo as leis 

naturais dadas por Deus. Órfãos com o passar do tempo, esqueceram os ensinamentos e 

ficaram cada vez mais longe do passado e caíram em condenação, desobedeceram e 

foram castigados por Deus e a prova disto esta na imoralidade das jovens e na 

degradação das “velhas porcas”.  

Os colonizadores admitiam e divulgavam a mulher como assexuada, mas 

defendiam os desbravadores decorrentes da transformação do casamento em uma 

instituição higiênica, e em resposta ao estimulo da sexualidade feminina porque a 

precariedade da vida sexual feminina poderia resultar em consequências funestas para 

as mulheres e consequentemente para a família, já que pensavam que o hábito da 

masturbação era causador de esterilidade, aborto ou adultério. A sexualidade feminina 

era sempre reconhecida na “outra”, na “mulher bonita”, na cortesã ou na louca, na 

histérica. Portanto, estavam na relação de mau comportamento sexual, as mulheres 

bonitas, loucas, histéricas com todo o cuidado para que – de preferência que ‘minha 

esposa’ não fique nesta lista, pois se quiser usufruir dessa sexualidade procuro a 

prostituta. 

Os estudos sobre a doença mental, monopólio dos alienistas e a criação da 

cadeira de clínica psiquiátrica nos cursos da Faculdade de Medicina, desde 1879, 

acabaram por consagrar a ética do bom e do mau comportamento sexual. Estes eram 

tempos em que médicos importantes como Dr. Vicente Maia, examinavam mulheres 

cujas infidelidades ou amores múltiplos se distanciavam da ordem e da higiene desejada 

pela ordem burguesa que se instalara nos centros urbanos. Os médicos começavam a 

delinear o perfil do que chamavam a “mulher histérica”, tendo se tornado moda entre 
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as de elite, “ataques” quando da saída de um enterro ou da chegada de notícia ruim. 

(PRIORE, 1993, p.370) 

A esposa deve ser frágil, boa mãe, submissa, doce e procriadora. Quaisquer 

mulheres que demonstrassem comportamentos opostos a esses seriam consideradas 

seres antinaturais. Antinaturais porque se compreendia que na natureza feminina, o 

instinto materno anulava o instinto sexual e consequentemente, aquela que sentisse 

desejo ou prazer sexual seria inevitavelmente, anormal: 

“Aquilo que os homens sentiam”, no entender do Dr. William Acton, defensor da 
anestesia sexual feminina, só raras vezes atingiria as mulheres, transformando-as em 
ninfomaníacas. Ou, na opinião do renomado Esquirol que tanto influenciou nossos 
doutores: “Toda a mulher é feita para sentir, e sentir, é quase histeria”. O destino de tais 
aberrações? O hospício. (PRIORE, 1993, p.370) 

 

Mary del Priore (1993) considera ainda que, em 1838, o Dr. Rodrigo José 

Maurício Júnior defendia a primeira  tese sobre a histeria, apresentada na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Tese da qual afirmava que a histeria era a tal doença 

exclusiva de mulheres. E ele não era o único a pensar dessa forma porque entendiam 

que a histeria era decorrente do fato de que o fraco cérebro feminino podia ser 

dominado pelo útero. No pensamento de outro médico, Dr. Henrique Roxo, as mulheres 

doentes, histéricas que se davam ao prazer, à volúpia eram facilmente detectável por um 

sintoma óbvio: “eram péssimas donas de casa”. (PRIORE, 1993, p.370) 

Esses relatos são importantes para percebermos variáveis machistas que 

compuseram a identidade machista da sociedade brasileira. Sociedade esta que Frida 

Maria vai atuar com seus serviços missionários. Ela virá obviamente também carregada 

por sua construção cultural sueca na qual as mulheres estavam mais inseridas no 

caminho da busca por direitos em diferentes frontes, isto é, tanto do ponto de vista da 

busca por direitos na sociedade civil, quanto na inserção das mulheres cristãs em suas 

igrejas em diferentes frentes.   

Diante de profundas e antigas estruturas patriarcais e misóginas que estruturam 

nossa sociedade e da linha teórica apresentada, as questões investigativas vão 

transpondo e guiando a pesquisa a fim de que percebamos que toda relação é uma 

relação de poder.   

Na pesquisa e na escrita desta tese tomamos por base o método biográfico, não 

aquele, frequentemente utilizado na Literatura como contos e romances, mas aquele 
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empregado na Antropologia e, especialmente, na micro-história,7 porque a partir dos 

dados biográficos percebemos a trajetória de vida. Segundo Lewis Langness (1973), 

sobre a coleta de dados adequada e digna de confiança é importante destacar que tal 

coleta virá: “(...) somente depois de conhecer bem o povo e seus costumes.” 

(LANGNESS,1973, p.61). 

Na perspectiva da micro-história é desejável que não se tenha somente um 

levantamento de dados, mas sobretudo a compreensão de como essa coleta de dados traz 

sentido à história de vida da personagem, neste caso, de  Frida. A micro-história 

possibilita, por ser uma metodologia de análise desenvolvida por Ginzburg, a 

“exploração e interpretação”. Portanto, a análise ocorre a partir do cruzamento dos 

dados das fontes e a categoria analítica de gênero da teoria dos estudos feministas. 

A micro-história como gênero historiográfico surge com as publicações da 

coleção Microstorie e da importante revista Quaderni Storici, sob a direção de Carlo 

Ginzburg e Giovanni Levi, publicado pela editora Einaudi, na Itália, entre 1981 e 1988. 

Como gênero historiográfico obteve estudiosos como adeptos em várias partes do 

mundo, desde historiadores italianos, franceses, ingleses, estadunidenses até brasileiros, 

como Ronaldo Vainfas e Boris Fausto.  

Na micro-história o recorte temático se relaciona com um assunto mais amplo 

como um "zoom" na fotografia. Esta pesquisa observa um determinado espaço social 

que ampliado serve como registro cultural porque revela aspectos culturais de um grupo 

específico em uma região particular a partir de uma trajetória de vida. 

A escolha da trajetória de vida se justifica nesta pesquisa pela potencialidade que 

a análise e gênero traz ao demonstrar as discrepâncias entre o como se exige viver e o 

como se vive; entre as regras-doutrinas-dogmas; padrões aceitos e a realidade. O desvio8 

                                                           
7 Na Antropologia, a história de vida é desenvolvida desde o século XIX. Portanto a práxis da micro-
história italiana e suas preocupações não somente pelo personagem em si, mas a tudo que envolvesse esse 
personagem histórico, sua formação cultural, social e econômica certamente converge com o interesse  
com o qual os antropólogos desenvolveram em ‘cultura e personalidade’ a partir de 1944. 
8 O conceito de desvio passou por um longo processo nas Ciências Sociais antes de servir como suporte 
crítico aos estudos feministas. Gilberto Velho (1981) apresenta um estudo do comportamento desviante 
como sendo fruto de um conjunto de transgressões, isto é, ações entendidas como tal, a partir de um 
determinado contexto social. Outros autores também contribuíram para sua elaboração (MAUSS; 
GOFFMAN; BERGER; LUCKMANN; FOUCAULT). Neste termo, desvio é dado a partir da construção 
de modelo de mulher impostos pelos papéis sociais de homens e mulheres dentro de um sistema social de 
classe transpassado pelas questões de gênero. 
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pessoal, especialmente das mulheres, é sempre considerado mais errôneo, mais 

pecaminoso, ou ainda, mais absurdo em relação aos desvios realizados pelos homens9.  

No decorrer da história, as mulheres têm vivido e sobrevivido ao sistema 

desigual, muitas vezes, tenebroso a ponto de custar suas próprias vidas. Assim sendo, 

uma biografia exige um cruzamento de dados e interpretações em perspectivas diversas, 

pois há o esforço de apresentar a reconstrução de experiências pessoais cujas interações 

com familiares, grupos e instituições as colocam em um contexto sócio histórico válido 

que permite que a história de vida seja transcorrida. 

Este texto tem sua trilha metodológica orientada também pelos estudos de Ruth 

Sautu (2004) cujos estudos se aproximam muito de Ginzburg quando descreve o método 

biográfico interpretativo. Este método consiste numa série de expressões interpretativas 

sobre as experiências de vida que incluem, segundo a autora, cinco suposições: 

1. A existência de outras experiências; 

2. A narração como reflexo da influência das classes sociais e gênero em suas 

interpretações, descrições e valores; 

3. O contexto familiar; 

4. Pontos de inflexão na vida dos personagens que afetam suas experiências, 

interpretações e visões definindo novos começos e novas etapas; 

5. A subjetividade. 

Estes são pontos críticos que estruturam as pessoas, pois há um eu no método 

biográfico interpretativo com uma vida repleta de experiências inserida numa rede de 

relações sociais diversas com suas identidades, emoções, condutas, valores que em 

situações diversas reagem de formas diferenciadas no interior da vida social.  

Portanto, um eu que adquire significados quando inserido socialmente. Assim 

sendo, optou-se em incorporar uma investigação sociocultural da trajetória de vida de 

Frida contracenando a tantos outros eus – mulheres contemporâneas ou não de Frida. 

                                                           
9Tal é a força simbólica de socialização do gênero, que os primeiros contatos sociais de uma criança já lhe 
informam essas diferenças. As escolhas sociais, mesmo que se desviem do discurso estabelecido pela 
tradição, são marcadas pela imposição da coletividade sobre o sujeito, “a criança nasce em um mundo 
que já está estruturado pelas representações sociais de sua comunidade, o que lhe garante a tomada de 
um lugar em um conjunto sistemático de relações e práticas sociais” (DUVEEN, 1999,p.265), entretanto, 
o processo de desenvolvimento da categoria do desvio explicita como  fenômenos sociais como crime, 
doença mental, prostituição e outros comportamentos que sustentaram o conceito de desvio (até o sec  
XX) foram problematizados demonstrando que toda forma de comportamento que não se enquadra no 
padrão burguês passou a ser vista como desvio. Portanto, o conceito de desvio é a consolidação de uma 
nova tecnologia de poder na sociedade nos termos de Foucault (1988) no qual desvio contrapõe 
normalidade-naturalização e quem não se enquadra passa a ser um desviante. 
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Por conseguinte, todas as particularidades desta trajetória importam, pois estão 

relacionadas ao lugar de fala, que por sua vez, não é um muro que se constrói para 

impedir a troca e o diálogo.  

Eleger o lugar de fala (ou o protagonismo) como recurso essencial desta 

metodologia não significa universalizar ou essencializar uma vivencia pessoal, já que a 

pesquisa não apresentou Frida como uma heroína religiosa. O recurso lugar de fala10 

permite apreender os posicionamentos de Frida e a contextualização de suas falas sem 

desconectá-la do mundo real no qual está inserida e de suas interações sociais 

conscientes ou não. 

Todas estas posições são de extrema importância para a análise do lugar de fala das 

mulheres que já parte de lugares desiguais em virtude de todas as categorias que as 

atravessam: classe, raça-etnia, sexualidade, religião e etc. Assim, a história de vida 

torna-se uma fonte de conhecimento exatamente pela utilização desse eu.  Ao método 

biográfico como gênero historiográfico perpassa uma metodologia qualitativa, segundo 

Ruth Sautu (2004), que se produz por intermédio de três elementos: 

1. A utilização de um enfoque: um eu protagonista; 

2. Os sucessivos processos analisados desse protagonismo dentro de um lugar e de 

seus contextos histórico-político-social de diversos tipos (familiares-amizade-

trabalho-grupo); 

3. Os pontos de inflexão nos aspectos destacáveis do transcurso da história de 

vida. 

Esses três elementos centram a investigação e articulam o agente social em seu 

contexto histórico mais amplo, percebendo sua margem de autonomia, decisão e 

determinação. É a visão macro se afunilando com a visão micro a fim de refletir suas 

articulações pessoais com as estruturas sociais. Necessariamente, no método biográfico 

tais procedimentos são incluídos com o propósito de analisar e interpretar a trajetória 

pela via da micro-história.  

A percepção de que a estrutura social causa a conduta individual indicada pelas 

análises de gênero gera um esforço de aproximação, já que a biografia é a história 

                                                           
10 Para os Estudos Feministas o Lugar de fala é compreendido como sendo a prática discursiva da própria 
insurreição dos “saberes dominados” - segundo a ótica de Foucault. O sujeito do feminismo não será mais 
a mulher ou as mulheres, mas um construto teórico. É a desnaturalização de certo modo de viver, que na 
verdade são impostos pelas relações ou nas relações de poder dos discursos hierarquizados, afirma Tania 
Navarro, “que a prática discursiva é produtora de verdades – nesse sentido o sujeito é lugar de 
fala.(http://www.tanianavarroswain.com.br/chapitres/bresil/quem_tem_medo_de_foucault.htm )  
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escrita de uma vida e, neste caso, uma vida que já passou. Sabe-se que o social e o 

individual ora se destacam ora se fundem e, assim, as estruturas vão condicionando os 

comportamentos individuais.  

Deste modo, para se traçar a trajetória de Frida Maria foi preciso questionar e 

supor, segundo o paradigma indiciário, por exemplo, quanto a infância e juventude de 

Frida, já que são poucos os dados que se tem. Importa perguntar se Frida Maria 

Strandberg foi introduzida aos trabalhos domésticos, desde quando? Certamente que 

sim, tinha vinte irmãos, deve ter tido a necessidade de cuidar de seus irmãos mais 

novos, bem como de afazeres domésticos; poucos relatos se têm de suas experiências 

emocionais nas suas relações familiares - por quais motivos foi expulsa de casa já que 

tinha somente 17 anos; como se deu e o que causou essa separação do convívio familiar 

é preciso conjecturar.  

Seguramente, não há respostas contundentes e, sim, interpretações. No entanto, o 

silenciamento e essa ausência de dados na vida de Frida Maria Strandberg também 

podem ser apreendidos como mais um dado que deve ser inferido na análise, pois 

afirma Michael Pollak: “O silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar 

seus sofrimentos, uma pessoa precisa antes de tudo encontrar uma escuta.” (POLLAK, 

1989, p. 6) Há poucos dados sobre a infância e adolescência de Frida, tempos difíceis 

numa Suécia luterana, fria e com problemas sociais graves por conta, inclusive, da I 

Guerra Mundial. Estariam aí a motivação de tão cedo – ainda criança procurar a vida 

religiosa? 

Uma igreja comandada por homens e que escreve o início de sua história 

intencionalmente construída sob o apagamento de Frida Maria constrói sob a 

característica de que invisibilizar é normal ou necessário, logo impune? As relações de 

poder desiguais, frutos do sistema patriarcal geram inúmeras violências de gênero, mas 

tais violências não são reconhecidas, pois está dentro da normalidade cultural que 

requer o mando dos homens e a obediência da mulher.  

Entretanto, não se faz análise de gênero porque é “normal”, “natural” que o homem 

esteja na posição de autoridade e a transgressora é a mulher que não obedece e sim 

suspeita-se, questiona-se, desnaturaliza-se tais processos culturais identificando suas 

sutilezas, indo ao encontro da vida concreta das mulheres desconstruindo papeis sociais 

e propondo bases de reconhecimento e respeito aos direitos humanos. Nesse aspecto a 

igreja que ao mesmo tempo oferece suporte para amenizar a dor poderá ser causadora de 

outras tantas. 



45 
 

 

Conclusão 

 

      Concluímos aqui o primeiro capítulo, que propôs relatar os percursos da pesquisa, as 

escolhas teórico-metodológicas da micro-história  na perspectiva de gênero para apontar 

como se deu a trajetória de vida de Frida Maria Strandberg e como o apagamento 

histórico intencional de sua trajetória de vida foi objeto de poder dentro das relações 

sociais estabelecidas que determinam o lugar da subordinação das mulheres. 

O próximo capítulo será conduzido pela história e pela hagiografia de Gunnar 

Vingren, um dos fundadores das Assembleias de Deus, o esposo de Frida contrapondo-

se aos dados biográficos de Frida ao Brasil em diferentes perspectivas.  O nome de 

solteira de Frida é usado neste texto para demonstrar como a questão identitária e a raiz 

da pentecostalidade moderna é marcada pelos quacres-metodistas-holiness e seus 

avanços no que diz respeito as relações de poder mais igualitárias.  
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C A P Í T U L O  II 

O  PROTAGONISMO DAS MULHERES NA HISTÓRIA 

DO MOVIMENTO PENTECOSTAL: AVANÇOS E 

RETROCESSOS 

 

“(...) hoje somos convidadas a repensar as consequências políticas e sociais 
de certas crenças e cosmovisões religiosas na vida concreta de milhares de 

pessoas e isso nos leva a uma tensão entre o cativeiro religioso que comanda 
suas vidas e o sentido de vida ofertado pela religião”. (GEBARA, 2006:144). 

 

Introdução 

 

O material apresentado neste capítulo tem como intento a reconstrução da trajetória 

de vida de Frida Maria Strandberg que, por mais de oitenta anos, teve sua atuação 

apagada na história do movimento pentecostal brasileiro, mais conhecida como a 

“esposa do fundador”. Pode-se descrever uma trajetória de vida com base na constância 

e na duração de conjuntos de acontecimentos que a acompanharam e que deixaram 

emergir os conflitos e contradições presentes no seu entorno e na personalidade em 

questão. Não podemos negar os sucessos e insucessos recorrentes e os entrelaçamentos, 

que se estabelecem entre as estruturas sociais, o agir do sujeito e suas repercussões, uma 

vez que uma história de vida é sempre uma trajetória inacabada. 

Optamos por tratar nossa personagem pelo nome de solteira, Frida Maria 

Strandberg, e não como Frida Vingren, nome recebido após seu casamento com Gunnar 

Vingren, um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Nossa intenção foi 

resgatar seu protagonismo na história, porque entendemos que ser reconhecida pelo 

próprio nome implica reconhecimento social. Na tradição da cultura brasileira, a mulher 

recebe, ao casar, o sobrenome do marido.  

Ao relatar a trajetória de vida de Dina Lévi-Strauss, a antropóloga e pesquisadora 

Mariza Correa (1995) revela ter encontrado outras tantas mulheres que foram 

suplantadas pelas biografias de homens de renomes. Como eles, eram pesquisadoras, 

antropólogas, sociólogas, cientistas sociais e se transformaram em esposas ou auxiliares 
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de seus maridos nesses campos, quando, na verdade, faziam parte da própria estrutura 

da pesquisa. De certo modo, foram “invisibilizadas” na categoria “casal” ou como 

“esposas de”. O nome é “sinônimo de reputação”. Ocultá-lo ou suplantá-lo na categoria 

“casal” ou “esposa de”, para destacar o homem, é colocá-lo como principal personagem 

da cena. Esta, talvez, seja uma das técnicas de escamotear o protagonismo da mulher na 

sociedade e nas instituições. O que vai sendo retirado da cena da história vai sendo mais 

facilmente esquecido. Fazer uso do próprio nome é uma forma de expressão de a mulher 

ser detentora de poder e de usufruir de suas capacidades de pensar, expressar, agir e de 

escolher as direções de sua vida. “O que é chamado de personagem secundário na 

literatura teve tanta, ou mais, importância na construção institucional das ciências 

sociais” (CORRÊA, 1985, p. 4).  

Frida, uma das principais personagens da história do movimento pentecostal 

brasileiro, foi reduzida a simples “esposa” de Gunnar Vingren. Num contexto em que as 

mulheres: “(...) faziam parte de um time profissional com seus maridos, ou corriam o 

risco de serem mal vistas pelos pesquisadores locais, em sua maioria homens” 

(CORRÊA,1985, p. 10). Frida e outras mulheres tiveram sua trajetória apagada no 

pentecostalismo brasileiro e, consequentemente, perderam sua apresentação como 

protagonistas dessa história. É bom recordar que a história geralmente se escreve e se 

conta a partir dos vencedores e não dos vencidos, como refletem Benjamin e De Decca. 

No máximo, os vencidos aparecem como auxiliares.  

No campo das ciências sociais, como aponta Corrêa (1985) foi encontrado trabalhos 

mais baseados no diário de campo da esposa do que do pesquisador de renome, mesmo 

porque as possibilidades que se ofereciam às mulheres que desejassem ser 

pesquisadoras eram reduzidas. Um dos fatores que contribuíram para o ocultamento 

histórico de Frida foi o nome que adquiriu após o casamento e o processo de submissão 

que este e as instituições impunham. São fatos que inviabilizam a manutenção de uma 

identidade social duradoura que tem como fundamento o próprio nome. Na técnica de 

assumir o nome do marido consolidam-se os domínios sociais e simbólicos na 

circunscrição das relações de gênero. 

Portanto, está explicitada nossa escolha, pois seja na hagiografia da igreja, 

conhecida como “história oficial“, sejam nos estudos acadêmicos posteriores, seu 

sobrenome continuou a ser o do marido. No texto de Isael de Araújo (2014), Frida 

Vingren: uma biografia da mulher de Deus, esposa de Gunnar Vingren, pioneiro das 

Assembleias de Deus no Brasil, fica exemplificado o que está sendo exposto. A capa 
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tem a foto do rosto de Frida, mas o título demonstra que, para a igreja, ela é uma mulher 

de Deus, esposa do Gunnar, o fundador. Dentro do mito fundador, temos um homem 

mito ou homens mitos, pois assim foram considerados os fundadores suecos Gunnar 

Vingren e Daniel Berg. E essa biografia, mesmo que seja na tentativa de recuperação da 

memória de Frida Maria, tantos anos mantida na invisibilidade dentro da “história 

oficial” das Assembleias de Deus, atribui a Frida, mais uma vez, papel secundário. Ela 

não é apresentada como protagonista de sua própria história.  

No primeiro capítulo dessa biografia, referente ao período de 1891 a 1915, nome de 

Frida aparece oito vezes, 16 vezes o de Gunnar e o de Daniel Berg, uma vez. O capítulo 

II, de 1916 e 1917, o nome de Frida aparece dez vezes e de Gunnar oito vezes. E no 

capítulo VIII, 1922, não aparece o nome de Frida, no entanto o nome de Gunnar 

Vingren aparece oito vezes. Há um escasso material sobre a infância e a adolescência de 

Frida e esse capítulo traz cinco belíssimas fotos de Frida, uma provavelmente com dois 

anos de idade, outra aos cinco anos com seus pais, Jonas e Kristina, uma de sua 

adolescência e outra da sua juventude com suas primas e, por fim, uma foto como 

enfermeira, provavelmente foto necessária de identificação ao Hospital Sabbatsbergs, 

onde trabalhou como enfermeira-chefe nos anos de 1916 e 1917. 

Na trama entre poder e gênero, o processo político está marcado pelo trabalho 

oculto de mulheres e pela consolidação da marca da invisibilidade das mulheres diante 

da visão do “poder do macho” em que se legitima a superioridade dos homens, 

especialmente brancos, heterossexuais e ricos11. E é preciso reforçar o significado da 

prática de se trocar o nome12, ainda bem comum na igreja, em candidaturas políticas, na 

magistratura etc. 

As Assembleias de Deus no Brasil incluíram como base em sua nascente as 

profecias, chamadas místicas, revelações, como é comum em qualquer religião, 

congregações, comunidades religiosas em geral. No Diário de um Pioneiro (2010), livro 

editado por Ivar, o filho mais velho do casal, o missionário Vingren assegura que teve 

uma visão na qual Deus lhe dizia que supriria todas as suas necessidades durante a 

evangelização no Brasil. Este evento compôs o mito fundante das Assembleias de Deus 

por meio da imagem de homens brancos e europeus que recebem um ”chamado” para 

salvar a América do Sul. É marcante o fato de evangélicos protestantes, pertencentes à 

                                                           
11 Para saber mais sobre essa temática ler: SAFFIOTI, E. O poder do Macho. São Paulo. Ed. Moderna. 
1987.  
12 Mais sobre o tema sugiro o trabalho de: BANDINI, Claudirene Aparecida de Paula. Costurando Certo 
Por Linhas Tortas: práticas femininas em igrejas pentecostais. 1. ed. Salvador: Pontocom, 2014.  
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igreja Batista, saírem da Suécia luterana, abraçarem a experiência pentecostal dos 

Estados Unidos e se impetrarem em missão divina para o Brasil. 

Não obstante, outra marca desses missionários está relacionada ao salvamento dos 

pobres de espírito, uma vez que a preocupação com as questões sociais ficará em plano 

secundário ou assistencial13. Contudo, o presente estudo compreende que esta 

experiência, este jeito de evangelizar é também colonizar o corpo, principalmente os 

corpos das mulheres que estarão sujeitas ao maior rigor desde suas vestimentas até o 

controle de seus comportamentos e desejos. O modelo de mulher submissa concebia o 

padrão feminino a ser adotado pelas mulheres evangélicas pentecostais, que 

desconheciam e ainda desconhecem a história de Frida e a sua importância para o 

Movimento Pentecostal. O silenciamento da voz de Frida gerou consequências 

profundas culminando na Primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus, em 

1930, que determinou a proibição de Frida e as demais mulheres de estarem nos 

trabalhos de frente, isto é, nas lideranças dos trabalhos da igreja para o movimento 

pentecostal, especialmente para as mulheres evangélicas pentecostais14.  

 

2.1 Início do fim de um apagamento 

 

São recentes as publicações “oficiais” sobre Frida e podem demonstrar um novo 

posicionamento ou a reafirmação do mesmo em relação a essa personagem importante 

para a história das Assembleias de Deus. A releitura histórica por parte da própria 

denominação começou a aparecer após mais de 80 anos de esquecimento. Consta que a 

primeira releitura, ainda tímida, foi de Silas Daniel, na organização do livro História da 

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (2004). Em seus escritos sobre os 

                                                           
13 Daniel Gustav Högberg companheiro de missões de Gunnar Vingren, declara: “Daniel Berg era 
declaradamente contra qualquer manifestação política. (...). Ainda nos Estados Unidos Berg deixou um 
dos empregos, porque queriam que ele se filiasse ao sindicato.” (DELGADO, 2008, p. 34). No entanto, 
Lewi Pethrus, o líder da igreja Filadélfia, posteriormente mudará seu posicionamento passando a 
participar da política chegando até fundar um dos mais populares partido político da Suécia. 
14 Sou uma pentecostal nascida e criada nas Assembleias de Deus, mesmo depois de alguns anos na 
academia, e de uma desconstrução social de uma religiosidade machista, patriarcal, misógina, que me fez 
a cada ‘tijolinho’ arrancado nessa desconstrução chorar a minha dor lembrando tantas violências 
vivenciadas, experimentadas na pele, mas mesmo assim, não resisto entrar em um culto pentecostal cheio 
de emoções à flor da pele, envoltos nas orações ou seria orações envoltas de emoções, da catarse possível 
que as religiões carismáticas podem proporcionar. 
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principais líderes e sobre os debates e resoluções do órgão que moldou a face do 

Movimento Pentecostal no Brasil, publicado no Rio de Janeiro pela Casa Publicadora 

das Assembleias de Deus (CPAD), Frida foi, por fim, reconhecida na história oficial da 

denominação. Este fato, porém, não foi suficiente para libertá-la, tal como ocorreu com 

a alforria dos escravos no Brasil. Após três anos dessa publicação, Frida foi lembrada 

por Isael Araújo ao compilar, segundo os moldes da versão inglesa do Dictionary of 

Pentecostal and Charismatic Movements15, o Dicionário do Movimento Pentecostal 

também publicado no Rio de Janeiro pela CPAD. Novamente, a memória de Frida 

chega como um verbete, uma “nota” para seu “alforre” 16.  

Outros trabalhos logo começaram a avançar nessa direção, tais como as pesquisas 

acadêmicas sobre Frida. Cabe destacar o especialista na história das Assembleias de 

Deus, Gedeon Freire de Alencar (2012) que, a partir de um recurso tipológico 

weberiano, dedica parte de sua pesquisa de doutoramento e outros trabalhos publicados 

à Frida. Contudo, é Kajsa Norell17 que recupera de fato a figura intencionalmente 

esquecida de Frida, afirmando que ela “não foi somente esquecida, mas escondida” 

(NORELL, 2011, p. 87). 

Com base nesses estudos, nosso trabalho tem a expectativa de contribuir para uma 

releitura da trajetória de vida de Frida e subsidiar ativistas que atuam em prol da 

igualdade de gênero. Contudo, se a história de Frida já está à disposição de quem se 

interessa pela história do movimento pentecostal brasileiro, por que voltar a ela? Já não 

se deu o fim desse apagamento? 

No início das pesquisas que resultaram nesta tese, fiquei um tanto perplexa diante 

das primeiras releituras históricas, por parte da denominação, e em pesquisas 

acadêmicas sobre Frida que a apresentavam como uma missionária incansável, uma 

mulher extraordinária, em descrições que sobejavam em adjetivos, envolvendo-a em um 

                                                           
15 A versão inglesa foi realizada por uma equipe de sessenta e seis pesquisadores e organizada por três 
editores. (ALENCAR, 2013, p.32 nota de rodapé) 
16Outra fonte de pesquisa são os websites especializados em buscar endereços na WEB associados às 
palavras-chave digitadas. Nestas buscas surgem várias imagens, pequenas biografias e outras informações 
relacionadas à Frida Maria Strandberg. 
17Kajsa Norell é uma jornalista Sueca que realizou no Brasil uma importante pesquisa no Brasil. Ela 
utiliza uma comunidade no Rio de Janeiro e outra em Brasília como campos de pesquisa a fim de 
demonstrar como os pentecostais assembleianos ainda vivenciam um contexto de abandono social e 
pobreza. Ressalta que o assembleianismo brasileiro é mais forte entre os negros que ainda são mais 
empobrecidos por serem negros. Ela participa e descreve os cultos que participa, a simplicidade do lugar, 
a música simplória, os testemunhos dados pelas pessoas por ‘livramento de drogas’, curas, bem similares 
ao início do movimento pentecostal.  A partir dessas comunidades ela faz o caminho inverso chegando no 
início das Assembleias de Deus no Brasil destacando semelhanças entre as igrejas das comunidades e o 
início do movimento pentecostal brasileiro. E por chegar ao início do movimento impreterivelmente 
conhece e pesquisa a vida de Frida Maria Strandberg. 
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manto heroico. É a percepção de um estereótipo construído sob as bases de uma cultura 

machista, talvez impossível às mulheres religiosas, como Maria, a mãe de Jesus, no 

catolicismo que a retirou do limbo histórico e colocou-a em um pedestal, como um 

“modelo” de mulher inatingível. 

As releituras históricas de Frida, quando olhada na perspectiva de gênero, desvelam 

interpretações biologizantes e heroicas, reforçando a negação da humanidade. Tanto o 

apagamento quanto a visibilidade heroica perpassam o mesmo machismo que 

intencionalmente a escondeu. Essa é uma cultura patriarcal brasileira que permeia a 

cultura evangélica protestante pentecostal e que atravessa também a academia18.  

Um resgate que coloca a mulher no pedestal, quase como uma heroína, não é 

exatamente um resgate e nem uma leitura de gênero. Uma leitura machista impetra 

heroísmo ou derrotismo, negando-lhe a humanidade. Da humanidade se esperam falhas, 

erros e acertos. É compreensível que a intencionalidade tenha sido boa, porém o 

resultado deste resgate se apresenta tão opressor quanto aquela ação do passado que a 

invisibilizou. Neste sentido, tal leitura aproximará Frida de uma espécie de “santa” 

semelhante ao papel de Maria no catolicismo, embora na religião protestante pentecostal 

não existam santos ou santas como apresentados no catolicismo.  

Podemos compreender a partir da história da igreja medieval, portanto a partir do 

século V, quando a mesma começou a perder fiéis para a festa popular de uma deusa, 

uma divindade feminina19 que enchia as ruas de fiéis para celebrá-la. A resposta 

apresentada foi os ensinamentos mariológicos. A igreja nota a possibilidade de ampliar 

seu número de fiéis, resgatando a memória de Maria que não estava tão valorizada em 

suas teologias. A figura feminina mais avultada até este momento era de Eva, a 

“maldita” Eva, pecadora que levou Adão a pecar, seduzindo-o e, por sua única culpa, 

deveria ser responsabilizada pela queda de toda a humanidade e, consequentemente, 

tornando-se a representante de todas as mulheres. Tal resposta veio pelo Concílio de 

Éfeso, em 431 apresentando o dogma de Maria Mãe de Deus.  

Na mitologia greco-romana, da qual se bebeu na construção do Novo Testamento, 

principalmente por seu maior mentor, o apóstolo Paulo, não foi diferente. A imagem da 
                                                           
18Evangélicos nesta pesquisa tomará o termo desenvolvido por Luís de Castro, que concatena o termo 
evangélico ao campo religioso formado pelas denominações descendentes da Reforma Protestante, 
considerando suas subdivisões entre as instituições: de um lado as igrejas chamadas de “protestantes 
históricas” Luteranas, Metodistas, Presbiterianas, Congregacional, Anglicana e Batista, e de outro as 
“pentecostais” Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil para 
Cristo, Deus é amor, Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça etc. (CAMPOS JR, 1995:21). 
19 Ver mais em RIBEIRO, Arilda Înes Miranda. Deusas, Diabólicas, Pecadoras e Virgens: diálogos entre 
os mitos do feminino e a Educação escolar. In BRABO, 2015. 
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mulher diminuída, culpada, defeituosa, falha por ser mulher e não possuir um falo, a 

sedutora que levava os homens a todos os males fora construída a partir da figura de 

Pandora, que era, para os gregos, a culpada de todos os males. O mito de Eva é tão bem 

arquitetado para culpabilizar a mulher como o mito de Pandora. O que havia na caixa de 

Pandora, se não todos os males que a humanidade conhecia?  

Na religião cristã ocidental, a opção dada às mulheres seria nos modelos de Eva ou 

Maria. Maria é o oposto de Eva. Maria é a galardoada por Deus que recebe a visita de 

um anjo para lhe fazer agraciada, bendita. Seu útero é abençoado, recebendo o filho de 

Deus. Maria não era tão importante, mas seu útero sim, porque iria gerar um bebê sem 

relação sexual. Mas não era um bebê qualquer. Era o filho de Deus, o enviado a todas as 

nações, aquele que salvaria e resgataria o homem e a mulher do pecado.  

Para concorrer com a deusa, Maria é sacralizada e passa a ser modelo para as 

mulheres. Assim, toda mulher que não desejar ser como Maria, com o útero agraciado e 

fértil, obediente ao chamado de Deus, terá a opção de ser Eva, a culpada por todos os 

males. Nesse aspecto, a maternidade passa a ser sacralizada. Depois que a barriga de 

qualquer mulher começa a crescer pela gravidez, muitos se esquecem de que ela 

transou20. Ela passa a ser agraciada, porque será mãe quase uma santa, aquela que sofre 

e que “padece no paraíso”. O ser mãe foi sendo construído sob a exigência do sacrifício, 

da renúncia quase que exclusivamente da mulher,  sempre aquela que se sacrifica por 

sua prole, a maior responsável pela educação de seus filhos e, claro, a maior responsável 

caso essa educação não dê certo21.  

Na história mais recente, com o surgimento do casamento, não é a barriga de 

qualquer mãe que será agraciada, mas da mãe casada. No capítulo anterior, salientamos 

a gênese do controle do corpo social, a vida como objeto político e a importância de 

controle pela domesticação, segundo Foucault. A maternidade tende a ser construída a 

partir do estereótipo de Maria, a imaculada, tem o propósito de regular os desejos e 

convencer aos homens a desejarem mulheres que correspondam ao padrão “para casar” 

e convencer às mulheres a serem como Maria, e não como Eva. 

Do esquecimento ao heroísmo, Frida permanece na condição de vítima. Isto retira 

dela o protagonismo na história, tira sua humanidade, sua condição de ser. É preciso 

restituir Frida ao espaço em que ela trabalhou incansavelmente, reconhecer a existência 

                                                           
20 Decidimos por este termo como linguagem feminista. 
21Essa construção é tão forte em nossa sociedade Ocidental cristã que estranhamos mais quando uma 
mulher deixa seu filho na responsabilidade do pai, por exemplo, do que quando o pai deixa para a mãe a 
responsabilidade total de seus filhos, afinal, mãe é mãe! 
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de uma grande liderança feminina, ao lado de outros grandes líderes, com erros e 

acertos, sobretudo nas relações de poder em que todas as pessoas envolvidas tentaram 

tirar proveito para si e para a instituição. 

A questão é que os papeis sociais determinados para eles e para elas hierarquizavam 

poderes por questões sexistas e, no caso de Frida, a hipocrisia moral dos líderes não 

aceitou que ela cometesse erros aos estamos todos e todas sujeitos. A diferença é que os 

erros dos homens são encobertos, enquanto nas mulheres erros são inadmissíveis. 

Arrisco dizer que os homens da igreja com quem Frida conviveu ficaram como “aves 

carniceiras” no aguardo do banquete; eles ficaram à espreita, aguardando Frida cair. Ela 

caiu e eles se banquetearam.  

 

2.2 Influência das mulheres no pentecostalismo pioneiro 

 

Está na raíz da pentecostalidade, desde os séculos anteriores da história do 

cristianismo até o movimento pentecostal do século XX, a vitalidade pujante das 

mulheres. Elas se sobressaíram por sua espiritualidade e atuação. Mas a história foi 

sempre narrada a partir dos homens. Os homens, incluindo os pentecostais, contaram a 

história à luz do patriarcado do pentecostalismo. A história precisa ser revisitada e assim 

compartilhada com as mulheres.  Portanto, deverá ser com o espírito inverso ao imposto 

pelo sistema patriarcal, com a espiritualidade libertadora pela qual as mulheres  

conquistaram posições de destaque na história que tais narrativas necessitam ser 

reinscritas. Como ponto de partida, defineremos os movimentos Quacres e Holiness 

para receber tais proeminências.  

 Os quacres surgem na Inglaterra, em 1646, tendo como fundador George Fox 

(1624-1691). Dentre outras ideias, os quacres eram defensores da separação entre Igreja 

e Estado. Pregavam a honestidade espiritual; inteira entrega à vontade de Deus; anseio 

de uma vida transformada pelo Espírito Santo; dedicação às missões evangelizadoras e 

aceitação das manifestações de visões, profecias, o falar línguas estranhas e curas. 

Muitas mulheres faziam parte desse grupo e o clima de respeito e igualdade 

predominava, porque nenhuma classe clerical era reconhecida, ou seja, homens e 

mulheres podiam estar à frente nas pregações locais ou nas missões evangelizadoras.  
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Tais observações nos levam a uma afirmação inicial de que as manifestações culturais 
do pentecostalismo, especialmente na África e na América Latina, são continuidades de 
uma “religiosidade matricial”, que já se faz presente em nossas culturas desde os 
tempos anteriores à conquista européia. (CAMPOS, 2005, p. 4) 

 

Embora muitas vezes essa “religiosidade matriarcal” não seja comumente 

estudada, portanto não frequentemente reconhecida, retrataremos algumas lideranças 

femininas na história da pentecostalidade. Um exemplo foi Margaret Fell, mulher 

quacre presa por sua fé em 1666 e a primeira escritora que refletiu uma teologia bíblica 

que emancipava a mulher para pregar em lugares públicos. Uma verdadeira precursora 

das conquistas de espaços públicos para as mulheres. 

 No entanto, dois nomes se destacam e em dois pontos geográficos distintos 

como marcos inaugurais no pentecostalismo moderno: Charles Fox Parham e William 

Joseph Seymour. O movimento pentecostal foi iniciado na Bethel Bible School com 

Charles Fox Parham, ex-pastor metodista e professor da igreja Holiness em Topeka, 

Kansas, em 1901. Destaca Campos (2005) que a historiogragfia do pentecostalismo 

“tende a ocultar o papel de Parham”, indicando como razões para tal sombreamento:  

(...) acusações de homossexualidade, de suas notórias inclinações racistas e simpatias 
com a Ku Klux Klan e também por defender algumas doutrinas consideradas estranhas 
pelos americanos, entre outras, a crença de que os anglo-saxões seriam descendentes 
das dez tribos perdidas de Israel após o exílio na Assíria. (CAMPOS, 2005, p. 5.) 

Contudo, a história do movimento norte-americano tende a apontar como 

fundador o movimento que começa na rua Azuza da cidade de Los Angeles com 

William Joseph Seymour, líder negro, descendente de escravos. A partir daí, há uma 

grande disseminação da fé pentecostal, inclusive para os suecos que virão ao Brasil: 

No início do século XX, o campo religioso norte-americano estava carregado de forças 
centrífugas, e num curto período de três anos centenas de fiéis se transformaram em 
missionários pentecostais, que, influenciados por Los Angeles, se espalharam primeiro 
para todos os EUA, depois, para Europa, Ásia, América Latina e África. Porém, 
diferentes dos demais missionários, contratados e mantidos por agências e instituições 
interessadas na expansão do campo religioso norte-americano, os missionários 
pentecostais, como bem afirmou Vinson Synan (1997, p. 129), saíam da “American 
Jerusalém – Azuza Street”, em direção às várias partes do mundo, sempre na condição 
de “missionaries of the one way ticket”. (CAMPOS, 2005, p. 6.) 

A escola de Parham havia sido fundada em 1898 e considerada da instituição 

Holiness. Em virtude de Sarah Thistlethwaite ser quacre, Sarah e Charles casaram-se 

num cerimonial quacre, tendo como base a mutualidade e a igualdade. As ideias quacres 

enfatizavam o privilégio da relação individual com Deus, e essa interpretação levou-os a 

omitir da cerimonia de casamento os votos de obediência da esposa ao marido, 
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conforme explica Wendy Goldman (2014). Charles Parham sempre dialogou com o avô 

de Sarah que era quacre. Em decorrência desse diálogo, surge uma teologia holiness-

metodista.   

 O movimento Holiness, um dos berços do movimento pentecostal, surgiu no 

interior do metodismo e, igualmente, carrega a marca importante da emancipação das 

mulheres. O metodismo de John Wesley proporcionou às mulheres uma significativa 

liberdade para pregar. Neste sentido, surge a necessidade do reconhecimento, como 

herança de uma mulher, do trabalho de Susanna Annesley, mãe de John Wesley. Mas 

como toda nova dissidência, essa também não foi sem tensões: 

Essa situação, principalmente no interior da Igreja Metodista, causou inúmeros 
confrontos, resolvidos somente a partir de 1885, quando começaram a surgir igrejas 
autônomas, que adotaram o nome de “igrejas holiness”. Uma parte delas se tornaria 
igrejas tipicamente pré-pentecostais, quando então já se prenunciava no horizonte um 
salto de qualidade que se concretizaria com a chegada da “era pentecostal”: Church of 
God (Cleveland, 1886); United Holy Church of América Inc. (1886); Fire Baptized 
Holiness Church (1898); Pentecostal Holiness Church (1899); Pentecostal Union 
(1901). Algumas dessas igrejas iriam aderir oficialmente ao movimento pentecostal nos 
anos seguintes, seguindo os modelos implantados por William Seymour, em Azuza 
Street, a partir de 1906. (CAMPOS, 2005, p. 7.) 

 Emanava dessa nascente pentecostal quacre-metodista-holiness uma nova 

hermenêutica do Espírito Santo que igualava homens e mulheres tanto na perspectiva 

salvífica quanto na atuação pelo derramamento do Espírito sobre todos e todas. 

Portanto, deve-se reconhecer esta contribuição para um novo ordenamento social, 

diferentemente do patriarcado que toda a sociedade experienciava. 

A partir de 1860, os protestantes norte-americanos, especialmente os metodistas, 

começaram a colocar em evidência a pregação wesleiana da santidade, sob o nome de 

Holiness. Um nome relevante desse movimento é Phoebe Palmer (1807-1874), 

pregadora, escritora e teóloga cuja teologia bíblica claramente reconhece o ministério 

público das mulheres. As mulheres quacres, metodistas-holiness alicerçaram e abriram 

caminhos para as demais mulheres do movimento pentecostal moderno. Contudo, os 

homens colocaram muitos obstáculos para a inserção das mulheres em termos de acesso 

aos postos de autoridade. 

 Após a independência dos Estados Unidos da Inglaterra (1776), as políticas de 

desenvolvimento econômico começam a gerar muitos embates, inclusive pela questão 

diretamente ligada à escravidão dos negros.  No contexto social norte-americano, 

apresenta-se a Guerra de Secessão (1861-1865). As Colônias do Norte, os Yankees 

(Califórnia, Indiana, Massachusetts, Nova Jérsei, Nova York, Pensilvânia, Washington, 

dentre outras) desenvolveram-se a partir da produção industrial com incentivo de 
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atividades comerciais e mão-de-obra assalariada. Estimulando a produção nas pequenas 

propriedades agrícolas, os nortistas aspiravam ao fim da escravidão. No entanto, as 

Colônias do Sul (Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Texas, 

Virgínia, dentre outras) foram baseadas em uma economia mais agroexportadora, 

fundamentada no latifúndio com mão-de-obra escrava. Estas Colônias implementaram o 

projeto separatista das colônias nortistas acarretando o estopim para o início da Guerra. 

Os nortistas venceram a Guerra com o republicano Abraham Lincoln e, em 

1862, acontece a abolição da escravatura22. Porém, a inserção dos negros na sociedade 

gera polêmicas e resistências, porque os interesses econômicos prevalecem aos dos 

direitos humanos. Como as Leis não mudam mentalidades da noite para o dia, os 

cristãos protestantes pentecostais e seus precursores, quacres-metodistas-holiness, não 

estiveram isentos do regime escravocrata, bem como os cristãos em geral. Afinal, toda 

colonização-exploratória-escravagista nas Américas transcorreu com o endossamento 

cristão. Cristãos conservadores escravagistas opunham-se aos mais progressistas, que 

consideravam a escravidão um pecado social e que, portanto, deveria ser abolida. Mas a 

mentalidade estava impregnada e dividia os protestantes nos Estados Unidos, quer 

fossem mais avivalistas ou tradicionais.  

Os movimentos abolicionistas deram mais liberdade às mulheres do que os 

movimentos escravagistas, pois a ideia de que Deus havia predeterminado papeis 

sociais com base na cor da pele ou no sexo começou a ser questionada. Após a Guerra 

de Secessão, vários movimentos interligados promovem a ascensão feminina. Mulheres 

foram mobilizadas para liderar, pregar, ligadas diretamente aos movimentos avivalistas.   

Em 1901, na escola bíblica de Parham, uma mulher, a aluna Agnes Nevada 

Ozman, foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo e a falar línguas estranhas. 

Segue-se a ela e na mesma linha das mulheres quacres-metodistas-holiness, uma série 

de mulheres do moderno pentecostalismo. Parham é o fundador e teólogo do 

pentecostalismo clássico, mas a responsabilidade de uma enorme repercussão social 

dessas doutrinas estará com seu aluno Seymour. Em 1905, na escola bíblica de Parham, 

no Texas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo com evidência do falar em línguas 

estranhas. O início do movimento da rua Azusa, fundado por Seymour, também 

apresenta essa nova ordem social de igualdade entre brancos e negros, pobres e ricos, 

homens e mulheres. 

                                                           
22No Brasil passam-se mais 20 anos para que a Lei Áurea fosse assinada em 1888 após 388 anos de 
escravidão oficial-legal. 
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A liderança das mulheres no movimento da rua Azusa era marcante. A esposa de 

Seymour,  Jennie Evans Moore, sempre utilizava os púlpitos quando seu marido estava 

em viagem. Após a morte de Seymour, em 1922, ela liderou a igreja até 1931. Nesse 

período, outras mulheres negras também exerceram lideranças, por exemplo, Lucy 

Farrow e Julia Hutchins. Contudo, o avivamento da Azusa Street entrou em decadência 

em 1908, após o casamento do líder negro Seymour com uma das mulheres, também 

negra, que acompanhavam desde o início o movimento. Informa Leonildo Campos 

(2005) que uma das fiéis do movimento, uma mulher branca e pretendente ao casamento 

com Seymour, quando ele decidiu casar-se com uma negra,  fugiu com todo o arquivo 

do jornal para Portland e reiniciou lá o jornal “roubado” do líder negro.  

Na época em que Parham chegou à cidade, em 1905, Lucy Farrow atuava como 

pastora holiness em Houston. 

  

Lucy Farrow e outra mulher chamada Mabel Smith foram enviadas por Parham, a 
pedido de William J. Seymour para ajudar a obra na fase inicial do avivamento da Rua 
Azusa. Embora Seymour seja universalmente aclamado como a figura mais 
proeminente do avivamento da Rua Azusa, Emma “Mother” Cotton asseverava que 
“ninguém experimentou o batismo pentecostal até Lucy chegar e começar a orar para 
que o povo recebesse”. Ela liderou um avivamento pentecostal em Portsmouth, na 
Virgínia, onde duzentas pessoas se converteram e cento e cinquenta foram batizadas no 
Espírito Santo. Também foi uma das primeiras missionárias pentecostais a chegar à 
Libéria. (MELLO, 2010, p. 27.) 

 

Muitos nomes de mulheres aparecem no início da história do movimento 

pentecostal moderno, com significativa participação nos relatórios, serviços, 

administração, lideranças e missões. Também se destacaram no jornal Apostolic Faith 

de alcance mundial, as líderes Mabel Smith, Florence Crawford e Clara Lum. Na 

primeira triagem do jornal, Clara Lum  teve significativo papel na responsabilidade 

dessa distribuição, pois 50 mil cópias foram distribuidas gratuitamente. Lum também 

foi secretária particular de Phineas Bresee, fundador da Igreja do Nazareno. Em 1909, 

Crawford e Lum mudaram para Portland, Oregon, onde fundaram uma congregação da 

igreja Missão da Fé Apostólica. 

Parham, para responder às pressões23 e cobranças, oficializou o “Movimento da 

Fé Apostólica”, em 1906, sob uma representação igualitária de homens e mulheres: 

                                                           
23 A pesquisadora Izabel Cristina Veiga Mello (2010) demonstra essa ideia de Parham, uma pessoa um 
tanto arredia às ‘oficialidades’ para um “novo” movimento;  Mesmo com as motivações levantadas por  
Leonildo (2005) para certa abafadura de sua biografia de Parham, seu resgate na história do 
pentecostalismo moderno parece não causar tantas repercussões, porque para os homens quaisquer 
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Dos quatro principais colaboradores de Parham, dois eram mulheres, RildaCole, 
diretora para o Kansas, e Lílian Thistlethwaite, secretária geral. Todos osobreiros e 
evangelistas, homens e mulheres, eram igualmente credenciados, emuitos deles 
ajudaram a formar o núcleo das Assembléias de Deus, em 1914. Emimportantes 
aspectos, as mulheres desempenharam papel crucial no famosoavivamento da Rua 
Azusa.Jennie Moore, Lucy Farrow, Julia Hutchins, Clara Lum, Florene 
Crawfordtornaram-se as primeiras de muitas mulheres envolvidas no trabalho 
pentecostal aoredor do mundo. Mulheres com o dom de pregar floresceram nos círculos 
deSantidade por décadas antes de 1900. (MELLO, 2010, p.29 ) 
 

Isabel Mello (2010) continua sua grande lista dedestaque para as mulheres que 

exerceram liderança no início do movimento pentecostal nos Estados Unidos: 

Carrie Judd Montgomery que foi evangelista de cura divina deconsiderável prestígio, 
desde 1879. Ela foi membro fundadora, junto com A. B.Simpson, da Christian and 
Missionary Alliance, em 1887. Mais tarde, ela ingressouno avivamento pentecostal e foi 
ordenada pastora pelas Assembléias de Deus, em1917, continuando no ministério até 
1946.Maria B. Woodworth-Etter era envolvida no movimento da Santidade, antesde 
destacar-se como uma líder pentecostal. Em 1884, ela foi autorizada a pregarpela 
Convenção Geral das Igrejas de Deus fundada por John Winebrenner, em1825. Dentro 
de poucos meses, seus cultos começaram a receber a cobertura daimprensa nacional.Por 
volta de 1880, ela havia aberto doze igrejas, alcançando milmembros, construído seis 
templos, iniciado várias escolas dominicais, e foifundamental no surgimento de doze 
novos pregadores.Os avivamentos liderados por ela eram acompanhados de muitas 
curas,manifestações incomuns e conversões em massa. Figura importante durante o 
iníciodo Movimento Pentecostal nos EUA, Woodworth- Etter tornou-se a oradora 
oficial doAcampamento Pentecostal Internacional de Arroyo Seco, Califórnia, em abril 
de1913. Fundou o Woodworth-Etter Tabernacle em 1918, e o pastoreou até sua 
morteem 1924. (MELLO, 2010, p.29-30.) 

 

Outra mulher de destaque e influência nas missões mundiais foi a norte-

americana Alice Eveline Luce (1873-1955). Missionária na Índia e, posteriormente, 

com hispanos na América do Norte, Alice encaminhou ao Concílio Geral a articulação 

da sua teologia e estratégia no tocante às missões mundiais, introduzindo a importância 

dos princípios de uma igreja autóctone. Escreveu vários artigos e livro em espanhol e 

inglês, esboços de aulas e lições para a escola dominical. Nesta linha, acrescentamos 

outras pioneiras no Movimento Pentecostal nos Estados Unidos:  

Ivey Campbell, Rachel A. Sizelove, Mrs. Scott Ladd, as Duncan sisters, “Mother” 
Barnes, Marie Burgess e Miss Maud Williams. No Canadá, foram líderes do 
Movimento Pentecostal: Ella M. Goff, Ellen Hebden, Alice B. Garrigus, Davis sisters, 
Mrs. C. E. Baker, Zelma Argue, Aimee Semple McPherson, que começou seu 
ministério em Toronto, em 1915, e fundou o Ângelus Temple, em Los Angeles, em 
1923, sendo pastora até sua morte, em 1944. Kathryn Kuhlman destacou-se pelo seu 
ministério de cura divina, começando em 1923, e exercendo o papel de liderança nessa 
área até sua morte, em 1976. Muitas outras mulheres poderiam ainda ser citadas, mas as 
que foram mencionadas constituem um bom ponto de partida para o estudo da 
participação damulher na tradição pentecostal. (MELLO, 2010, p.30-31.) 

 

                                                                                                                                                                          
consideração de fraqueza ou pecado pode ser facilmente contornado no cotidiano, mas para as mulheres a 
história pode ser bem diferente.  
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Essas mulheres foram protagonistas nos serviços pastorais, em missões, 

produções teológicas, ensinamentos doutrinários, demonstrando que o ministério 

feminino no pentecostalismo brasileiro poderia ter sido um importante dado na história 

do protestantismo no Brasil.  

No final do século XIX, início do século XX, a Europa e os Estados Unidos 

conviveram com tais mulheres ou com suas biografias. Frida possivelmente conheceu e 

se inspirou em muitas mulheres que deixaram um legado ao movimento pentecostal. 

Destaco aqui uma mulher da qual Frida não somente ouviu falar, mas chegou a 

conhecer, receber sua ajuda financeira, traduzir suas mensagens para publicação e 

enviar-lhe uma carta: Aimee Semple McPherson (1890-1944), líder do movimento 

pentecostal norte-americano, que constituirá a Igreja Evangelho Quadrangular. 

McPherson “era a inspiração de Frida” (ALENCAR, 2013, p. 126). 

Como seria contada a história das Assembleias de Deus no Brasil se os 

missionários suecos e líderes brasileiros não tivessem impedido as mulheres de 

atuarem? Por que e como se deu tal impedimento? Quais foram os interesses envolvidos 

e quem foram os envolvidos? 

 

2.3 A fundação da igreja no Pará: versões dos pioneiros  

 

Em caráter inicial, serão relatados a seguir dados e fatos do livro referente ao 

diário de Gunnar Vingren. O livro24 é a compilação dos vinte e cinco diários de Gunnar, 

cuidadosamente selecionados, editado por seu filho mais velho, deixando a história bem 

mais bela e romantizada25. Portanto, este tópico apresenta o cruzamento de informações 

entre os relatos registrados por Kajsa Norell (2011)26 e a compilação desses diários de 

                                                           
24 VINGREN, Ivan. Diário do Pioneiro. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus.2010.  
25 Justifico a minha análise a partir das observações, comentários e análise de Kajsa Norell. Como Kajsa 
Norell tem acesso aos diários de Frida, ela evidencia algumas versões de fatos não condizentes com a 
publicação do “Diário do Pioneiro”, por exemplo, na viagem de navio de Frida para o Brasil que relata 
uma Frida nervosa que grita e reclama o tempo todo da comida e da falta de higiene. Tal fato não retira 
sua percepção das riquezas de detalhes que Gunnar Vingren relata em seus diários compilado por seu 
filho Ivan.  
26 NORELL, Kajsa. Halleluja Brasilien! Em resa till knarkgängens, favelas och den helige andens land. 
Stockholm: Ed. Bladh by Bladh, 2011. Sobre essa fonte de pesquisa devo salientar que o pesquisador 
Samuel Pereira Valério/PUC –SP em resposta ao nosso pedido, gentilmente entrou em contato, no dia 28 
de abril com a missionária Anna Maria, da Escola Missionária Örebromissionsskola, de Örebro, sua 
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Ivan Vingren, para dar mais objetividade aos relatos sobre a vida do casal Gunnar 

Vingren e Frida. 

Adolfph Gunnar Vingren nasceu em Ostra Husby, Ostergotland, Suécia, em 08 

de agosto de 1879. Dos onze aos dezenove anos ajudou o pai no ofício de jardinagem. 

Desde a infância, Adolf foi ensinado no evangelho e frequentava a Escola Bíblica 

Dominical onde seu pai era dirigente. Em seu diário, Vingren declara que, desde os 

nove anos, ele sentia o “chamado” para as missões, ou seja, para a obra de Deus. 

Contudo, afirma em tom de confissão sobre sua fase aos doze anos: “Desviei-me do 

Senhor e tornei-me um filho pródigo. Caí profundamente no pecado até os dezessete 

anos, quando o Senhor outra vez me chamou.” O que Gunnar fez nesse período de 

transição da sua infância para a adolescência de tão grave e profundo pecado, ele não 

descreve. 

Gunnar se inscreveu como voluntário na Escola de Guerra, em 1896, mas 

desistiu com o argumento que tinha medo de não conseguir permanecer crente na 

carreira militar (VINGREN, 2010, p. 19). Chama atenção para a postura de afastamento 

das coisas consideradas “do mundo”, ou seja, para a divisão entre sagrado e profano na 

essência do prosélito e do converso protestante pentecostal brasileiro. Gunnar carrega 

tal postura, pois sempre parece tomar decisões baseadas no medo e na culpa. Também 

se manifesta sempre muito temeroso, por meio do arrependimento, da entrega, da 

confissão e do pesar27. Nesse aspecto, vale refletir sobre a forma como Foucault (1994) 

aborda o cristianismo sobre diferentes pontos de vista, sendo a disciplina como processo 

da normalização social e o pastorado as matrizes da governabilidade moderna dos 

sujeitos. A abordagem foucaultiana traz a confissão como fio condutor, porque o ato de 

confessar os pecados faz com que o sujeito cristão conheça sua própria verdade, sua 

limitação, sua debilidade e sua dependência de salvação. Esta análise de Foucault será 

aprofundada no decorrer deste texto.  

                                                                                                                                                                          
amiga, a qual tem como colega de trabalho na INTERACT , Frida, neta de Frida Strandberg.  INTERACT 
é uma denominação sueca, onde várias igrejas se juntaram para se fortalecer numa convenção 
interdenominacional. Nossa preocupação estava diante do comentário feito por Anna Maria ao Samuel 
Valério de que muitas informações sobre sua avó, Frida Strandberg, no Brasil eram falsas; mediante disso 
solicitei ao Samuel contato com a neta de Frida Strandberg que foi feito pela Anna Maria, a qual 
confirmou com Frida (a neta de Frida Strandberg) ser o livro de Kajsa uma fonte bem documentada. 
Essas conversas foram encaminhadas, in box, via facebook  e estão em meus cuidados desde o dia 25, 
maio, 2016. 
27 Não quero duvidar desse sentimento de arrependimento e entrega de si. Todavia, não posso deixar de 
observar que tal entrega se materializa na regulação e no controle através de sua profunda e constante 
entrega na igreja como forma de reproduzir os mitos e ritos, bem como, nas missões evangelizadoras de 
cunho proselitista. 
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Por ser de “berço evangélico28”, Gunnar aprendeu a ter culpa pelo pecado e 

medo do inferno muito cedo, pois cedo se ensina e se controla os corpos de homens e 

mulheres. A intenção da regulação dos corpos é de uma suposta santificação que agrade 

a Deus. Esse é o discurso. No entanto, cabe a ressalva que se trata de homens 

discursando em nome de Deus. O ato de confessar, ao estilo agostiniano, portanto desde 

o século V, reconhecendo ter caído profundamente em pecado e ter realizado coisas 

terríveis entre doze e dezessete anos, leva a perguntar se não teria sido exagero ou se 

tinha problemas de caráter ou que seriam “essas coisas terríveis”? 

 

O pentecostalismo moderno surgiu e se desenvolveu ao lado do fundamentalismo 
protestante. Ambos vingaram em terreno semelhante, um ao lado do outro, sem, 
contudo, se misturarem. O primeiro atrai pelo aspecto “irracional” da mística religiosa. 
O outro, pela sua capacidade de oferecer certezas. Tanto que, um século depois, em 
todas as partes do mundo, entre protestantes ou católicos, o estilo pentecostal na prática 
religiosa continua atraindo milhões de pessoas. (CAMPOS, 2005, p. 7-8.) 

 

Podemos aferir que na defesa teológica de Parham havia a necessitava que as 

pessoas se submetessem a uma “terceira bênção”: o batismo do Espírito Santo em seu 

curso de fé, mas era da tradição metodista que viria as duas primeiras bênçãos: 

“conversão” e “santificação”. O pentecostalismo brasileiro é a junção das três bênçãos, 

impossibilitando em suas teologias o descarte de qualquer uma delas. 

Se na vida de Gunnar essas exigências teológicas apareceram desde a tenra 

idade, não foi assim na família de Frida. Segundo Kajsa Norell (2011), ela nasceu em 

09 de junho de 1891, em um lar mais flexível, cujo pai, casado quatro vezes, teve mais 

de vinte filhos. Apesar de o pai não ter sido muito religioso, Frida começou a frequentar 

uma escola bíblica evangélica para crianças, próxima à sua casa. Há poucas informações 

sobre as motivações que a levaram se tornar uma religiosa e, posteriormente, 

missionária. Uma questão a ser considerada é o fato de os missionários serem 

respeitados como “grandes heróis” na Suécia. Além disso as missões abriam espaços 

para que as mulheres pudessem viajar para o Exterior. Essa liberdade, segundo Norell 

(2011), ajustava-se bem à personalidade autônoma de Frida29. 

                                                           
28 Um termo muito comum – na minha experiência entre os evangélicos pentecostais para denotar que 
nasceu em família evangélica.  
29No início do século XX, em torno de 450 missionários suecos saíram em todo mundo para evangelizar. 
Portanto, ser missionária podia ser muito estimulante para as mulheres, significando mais liberdade caso 
não se casassem. Na pequena parte do sul da Suécia já havia muitas mulheres pregadoras em meados do 
século XIX. 
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Todavia, acontecimentos marcantes na vida pessoal de Frida podem tê-la 

conduzido a tais caminhos. Aos quatorze anos, perdeu sua mãe, aos 17 anos, foi expulsa 

de sua casa pela quarta esposa do pai, que era somente quatro anos mais velha do que 

ela. Neste momento, Frida começou a trabalhar como empregada doméstica na casa de 

uma família ao norte da Suécia. Em 1915, aos 24 anos, torna-se oficialmente parte da 

Associação Evangélica da Pátria, um movimento de renovação surgido na igreja 

luterana sueca.  

Foi pela Associação Evangélica da Pátria que fez um curso de oito meses no 

Svenska Bibel-Institutet (Instituto Bíblico Sueco) quando ainda tinha 14 anos, isso 

porque nessa idade já havia decidido ser missionária, idade na qual perdeu sua mãe. 

Após o episódio da expulsão de sua própria casa, aos 17 anos, em sua nova moradia tem 

a oportunidade de fazer um curso de enfermagem e, talvez essa escolha, seja também 

para somar à sua escolha anterior de ser missionária. 

Não sabemos as causas pelas quais foi expulsa de sua casa e porque seu pai 

consentiu. Mas a percepção das relações de poder em suas variadas formas e 

manifestações nos apresentam a fluidez do poder não somente entre homens e mulheres, 

mas também entre homens e homens, mulheres e mulheres. As relações de gênero não 

são dicotômicas e maniqueístas, mas permeadas das transversalidades de gênero como 

classe, raça/etnia e sexualidade.  

Retornemos à história de Gunnar para dar continuidade a sua trajetória de vida. 

Em 1897, aos dezoito anos, Gunnar foi batizado nas águas da Igreja Batista em Wraka, 

Smaland, Suécia, e se tornou sucessor de seu pai na escola bíblica dominical. Em 1898, 

foi para a escola bíblica da federação evangélica de Götabro, Närke. Nessa escola de 

homens e mulheres, Gunnar relata nunca ter ouvido antes instruções tão profundas: 

O pastor Kihlstedt nos quebrantava completamente com a Palavra de Deus. Ele nos 
tirava tudo, tudo até que ficássemos inteiramente aniquilados como pó diante dos pés do 
Senhor. Depois, vinha o irmão Gustavsson, com o óleo de Gileade, e sarava as feridas 
da alma, alimentando nossos corações famintos com o melhor trigo dos celeiros de 
Deus. Oh que tempo aquele! Fez-me bom pelo resto de toda a minha vida. (VINGREN, 
2010, p.19-20.) 

 

Após a realização do curso na escola bíblica com duração de um mês, Vingren 

percorre as províncias da Suécia para evangelizar e relata o sentimento de que todo 

trabalho religioso fora feito com muita oração, entrega, dedicação, evocação e 

contrição, isto é, expressando o sentimento de arrependimento profundo pelos pecados. 

Desta forma, observa-se uma emolduração e um forjamento da vulnerabilidade humana, 
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da submissão, da subalternidade amalgamada com um sentimento de inferioridade, 

docilidade e maleabilidade às ordens; além da sujeição econômica que produz no 

subalterno um ser não questionador, pois faz tudo por devoção a Deus: 

Uns 15 alunos foram enviados como evangelistas. Saímos dois a dois, juntos, e nos 
deram somente o dinheiro para a passagem até o lugar de destino. (...) tínhamos que 
confiar no Senhor quanto ao suprimento de nossa necessidade material. (VINGREN, 
2010, p. 21.) 

 

Desde seu primeiro trabalho missionário, Vingren se sujeitou a muitas 

dificuldades por devoção a Deus, todavia sem muitas alternativas sociais30. Em 1903, 

Gunnar narra ter se sentido atraído pelos Estados Unidos, mas havia a necessidade do 

trabalho missionário. Afinal, a Suécia estava em situação de precariedade econômica e 

os Estados Unidos estavam em pleno vapor com sua expansão ultramarina, 

estabelecendo-se como um império da então geopolítica. Assim sendo, em 19 de 

novembro de 1903, após quinze dias de viagem, Gunnar chega a Boston,  

Massachusetts, nordeste dos EUA31. Em 1904, ele parte para Kansas, região centro-

oeste dos EUA, para iniciar seu curso de quatro anos no seminário teológico sueco 

batista. Após concluir os estudos, assume o pastorado da primeira Igreja Batista em 

Menomiree, em Michigam, entre 1909 e 191032.  

Nesse mesmo período, Gunnar conhece a fé pentecostal33 e é batizado com o 

“Espirito Santo e com fogo”, termo para explicar a experiência pentecostal do falar em 

línguas estranhas. Ele passou por essa experiência na primeira igreja batista sueca em 

Chicago, mas em virtude da nova crença teve que deixar o pastorado e retirar-se para a 

igreja em South Bend, Indiana. Sobre essa experiência relata: “Caímos no chão, 

dobrávamos os joelhos e em alta voz louvávamos o nome do Senhor. Estávamos tão 

cheio de gozo do Espírito Santo, que clamávamos com voz elevada, cada um onde 

estava.” (VINGREN, 2010, p. 26.) Relata que foi através de irmãs orando por ele que 

recebera o batismo do Espírito Santo, o que lhe faz aceitar melhor a posição de Frida. 

Este é um relato típico de um culto pentecostal do início do pentecostalismo 

sueco norte americano, a mesma matriz que migrou para o Brasil. Os cultos pentecostais 

dão a seus fiéis a liberdade de glorificar a Deus em alta voz, sem restrições, baseados 

                                                           
30Muitas instituições religiosas continuam a tirar proveito de sentimento de abnegação e renúncia a bens e 
confortos de seus fiéis. 
31Apesar de não falar inglês, ele conseguiu chegar à casa de seu tio Carl Vingren.  
32Esse estado abrigava as maiores indústrias automobilísticas do país. 
33 Verificar: CAMPOS, Leonildo Silveira. “As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: 
observações sobre uma relação ainda pouco avaliada”. Revista USP, 2005, n. 67, p. 100-115. 
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numa interpretação bíblica. Vingren justifica o culto pentecostal com o texto bíblico do 

apóstolo Paulo: “Porque se enlouquecemos é para Deus; e, se conservamos o juízo é 

para vós.” (2Co. 5.13.) O pentecostalismo que veio para o Brasil, trazido pelos suecos, 

além das três bênçãos anteriormente mencionadas tinha a crença na cura, na glossolalia 

(falar em línguas estranhas), na doutrina do arrebatamento em espírito (estado de 

inconsciência) e na palavra profética34, sendo esta última a base da crença e da 

propagação pentecostal.  

Ainda nos Estados Unidos, num culto pentecostal, Vingren relata que o irmão, 

Adolfo Ulldin, revelou que Deus estava enviando-o em missão ao Pará, onde havia um 

povo de nível social muito simples e que se alimentava de uma comida simples, mas 

que Deus supriria todas as necessidades. Numa espécie de confirmação, Gunnar salienta 

que logo após a revelação em profecia, ouviu-se o idioma português falado por um dos 

irmãos. (VINGREN, 2010, p. 27.) Nessa mesma revelação, ficou sabendo que iria casar 

com uma jovem irmã de nome Strandberg. No dia seguinte, Gunnar pesquisou na 

biblioteca e descobriu que o Pará ficava no norte do Brasil35.  

Em 1909, Gunnar ainda era pastor da igreja em South Bend na Indiana, e neste 

momento começou a ter a companhia de seu amigo Daniel Berg, fiel companheiro na 

viagem missionária ao Brasil. Em 1910, ambos receberam a confirmação que viajariam 

juntos ao Brasil. E assim, saíram de Nova York em 5 de novembro de 1910, com 

destino ao Pará, onde chegaram no dia 19 de novembro do mesmo ano. Como 

missionários aventureiros, pois não foram enviados por nenhuma igreja oficialmente e, 

ao chegarem, foram perguntando a quem encontravam se conheciam protestantes 

naquela cidade. Um pastor norte-americano metodista, Justus Nelson, ao saber que eram 

batistas, encaminhou-os a um pastor batista que também falava inglês, o qual lhes 

proporcionou uma moradia abaixo dos valores hoteleiros, no porão de sua casa. Vingren 

e Daniel Berg se alojaram nesse porão escuro com chão de cimento e sem nenhuma 

janela, segundo descrições de Vingren, mas pelo qual pagavam metade do valor do 

hotel, 2 dólares por dia. A pesquisadora Ezilene Ribeiro (2011)36, fornece a indicação de 

que possivelmente conheciam Eurico Alfredo Nelson ou Alfred Erik Nilsson, o pastor 

batista que lhes oferece hospedagem.  

                                                           
34Essas ações são marcas fortes e reconhecidamente sendo obras do próprio Deus em meio ao seu povo. 
35Todavia, esse assunto será retomado mais adiante para inferir que o nome Pará não podia ser tão 
desconhecido desses irmãos suecos batistas pentecostais. 
36 RIBEIRO, Ezilene Nogueira. Eurico Alfredo Nelson (1862-1939) E a Inserção Batista de Belém do 
Pará. Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n. 9, 2011. Disponível em: 
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf8/ST2/008%20-%20Ezilene%20Nogueira%20Ribeiro.pdf  
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Vingren relata que “estava muito calor, com direito a mosquitos e lagartixas 

como decoração do porão”, mas que seguiram felizes, entusiasmados na fé de que eram 

enviados de Deus naquele lugar, como demonstra o relato: 

A notícia de que novos missionários haviam chegado dos Estados Unidos ecoou nas 
quatro igrejas protestantes da cidade; agora, éramos levados de uma igreja para outra, e 
todos estavam interessados em ver e ouvir os recém-chegados. (VINGREN, 2010, p. 
37.) 

 

Como não propalaram, de início, a intenção de começar uma nova igreja, 

Vingren e Daniel Berg pregavam entre os batistas, os presbiterianos e protestantes em 

geral as novas doutrinas que haviam aprendido nos Estados Unidos, as quais já haviam 

ganhado a fama de ser e ter o melhor para o mundo, seja no campo econômico-

mercadológico, seja no religioso.  

Sobre o missionário e pastor sueco Erik Nilsson, Vingren declara que “no 

princípio, pensávamos que estivéssemos tratando com um verdadeiro cristão, mas 

depois agradecemos a Deus por nos ter livrado das garras daquele homem”. 

(VINGREN, 2010, p. 39). Esta passagem indica o cenário de “guerra santa” e a 

classificação de amigos para aqueles que aceitaram a fé pentecostal, e de inimigos, 

aqueles que rejeitaram e tomaram como herética a interpretação pentecostal. 

A década de 1910 foi sintetizada por Ignacy Sachs (2001), pelos muitos fatos 

históricos importantes no mundo: A revolução mexicana, a Primeira Guerra Mundial, o 

naufrágio do navio Titanic, o início da Revolução Russa, a popularização do salário, o 

automóvel como meio de transporte, o crescimento dos movimentos modernistas 

artísticos e a pandemia da gripe espanhola, que acometeu 200 milhões de europeus, 90 

milhões de asiáticos, 12 milhões de africanos e 6 milhões de americanos. No entanto, 

evangelizar era algo urgente, pois o clima era apocalíptico. Começar pelos “pobres 

perdidos” brasileiros seria um bom começo, pois se alegava que aqui estavam quase 

todos os brasileiros envoltos no catolicismo; uma espécie de cristianismo equivocado, 

na mentalidade protestante dos batistas suecos norte-americanizados. 

Um mês após sua chegada, os missionários Vingren e Daniel Berg viajaram a 

convite de Adriano Nobre da Igreja Presbiteriana no Pará, para visitar seus pais em 

Tajapuru, local de extração de borracha. Sobre Adriano Nobre, Vingren informa que era 

um dos diáconos da igreja batista, que oravam pedindo a Deus por mais missionários 

além de ser um dos três crentes que primeiro ouviram sobre o batismo com o Espírito 
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Santo. O deslocamento foi realizado durante três dias de Belém a Tajapuru, mas a 

viagem perdurou por um mês e meio, como relata Gunnar no seu diário37: 

Fomos levados para um mundo romântico, dominado por imensa selva com grandes 
orquídeas e cipós por todos os lados. Não havia estradas na selva fechada e misteriosa, 
ou qualquer vereda onde pudéssemos caminhar com segurança. Viajamos durante todo 
o tempo pelo rio. As casas eram edificadas em cima de pilares de madeira, na margem, 
muitas vezes, lamacenta do rio. Vimos muitos animais selvagens na floresta. Por todos 
os lados, vimos macacos e jacarés. Quisemos tomar banho no rio, mas fomos proibidos, 
por causa dos muitos perigos. A comida que nos deram era muito simples: farinha, arroz 
e feijão cozidos em água e sal, carne seca e café sem leite. Era sempre a mesma comida 
e sempre preparada da mesma forma. (VINGREN, 2010, p. 38.) 

 

Estaria aqui comprovada a profecia de um “povo simples que se alimentava de 

forma simples” misturada aos preconceitos de um Brasil católico atrasado que precisava 

ser salvo mesmo sendo cristão? O protestantismo ignora sua história de colonização-

exploratória-escravagista-cristã. Sem dúvida se trata de uma história de tragédias, 

descaso, preconceitos, injustiças e muita dor para aqueles que estão do lado dos 

explorados. Mesmo pobres, os missionários suecos possuem uma mentalidade 

colonizadora que não se restringe ao econômico, mas atinge os âmbitos sociais e 

institucionais. Era a cultura da época. O capital religioso ocidental difundido na 

América seguia os princípios de colonizados e colonizadores em nome de Deus.  

Diferentemente de Gunnar, Frida, aos 26 anos de idade, chega ao Brasil, no ano 

de 1917, enviada pela igreja da Filadélfia, em Estocolmo. Embora já tivesse feito um 

curso de oito meses no Instituto Bíblico Sueco, Frida ingressa, em 1917, no curso 

bíblico da igreja Filadélfia, na cidade de Götabro, província de Närke. Em 27 de maio 

de 1917, Frida é ordenada missionária da igreja e enviada como bibelkvinna, uma 

ensinadora da palavra de Deus. Mulher, solteira, formada em enfermagem, a bordo do 

navio Bergensfjord, embarca na Suécia com destino a Nova York, de onde toma o navio 

para o Rio de Janeiro, rumo a Belém do Pará, chegando à cidade em 3 de julho. Foram 

33 dias de viagem, sozinha e sem conhecer a língua portuguesa.    

Sua primeira aula da língua portuguesa foi feita com Adriano Nobre. Em dois 

meses de estudo já falava o português. E três meses depois de chegar ao Brasil, casava-

se com Vingren, em 16 de outubro de 1917. A título de comparação e de demonstração 

das personalidades díspares de Frida e Gunnar, o relato a seguir descreve a primeira 

                                                           
37 A pretensão das duas próximas citações é a comparação das percepções de Gunnar e Frida que pretendo 
fazer em relação aos primeiros dias de estadia no Brasil. 
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impressão de Frida ao chegar ao Brasil. Veja como Frida descreve esse momento, em 

carta escrita dois dias após sua chegada38: 

Cheguei agora ao destino de minha viagem. No dia 3 de julho, à noite, entramos no 
porto de Belém, mas não desembarcamos. Estava tão escuro quanto uma noite de 
outono na Suécia. Aqui, quando o sol se põe, imediatamente vem à escuridão, e o dia e 
a noite são exatamente iguais. Estava trovejando quando chegamos. À luz dos 
relâmpagos via a cidade na sua longitude, numa extensão de uns dez quilômetros. Ela 
me pareceu grande e imponente. É bastante bonita, com suas torres e casas altas. No dia 
seguinte, outra de manhã, tudo era sol e verão outra vez. As margens do rio são lindas, 
com duas pequenas ilhas lá fora. As belas praias são baixas, um pouco monótonas, e 
atrás esta densa mata. Às nove horas da manhã do dia 4 de julho atracamos. Eu estava 
um pouco nervosa. Será que alguém virá encontrar-me? Tinha mandado telegrama, 
avisando a minha chegada. Sim, realmente havia alguém me esperando!  

 

Na carta, ela fala também do acolhimento que teve por parte dos irmãos da 

Igreja:  

Ali no cais, entre todos os pequenos brasileiros, vi um homem claro e mais alto que 
todo mundo. Era o irmão Samuel Nyströn. Junto com ele estavam Adriano Nobre e três 
outros irmãos da igreja. Adriano veio saudar-me primeiro, e o fez em inglês, porque 
Samuel Nyström chegara à conclusão, pelo meu telegrama, de que eu era de 
nacionalidade norte-americana. Oh! Como me alegrei de haver chegado bem e feliz! O 
Senhor é tão bom! Louvado seja o seu nome! Sobre as profundidades, Ele nos sustenta e 
nos leva! Fomos em seguida de bonde para casa. Aqui os bondes têm primeira e 
segunda classe. Gente fina vai na primeira, mas nós fomos na segunda. Chegamos numa 
casa atrás de uma cerca e toda rodeada de árvores. Batemos palmas, pois assim é o 
costume aqui. “Entre”, disse uma voz. Era a irmã Lina Nyström. Ela é tão boazinha! 
(VINGREN, 2010, p. 99-100.) 

 

Na carta, percebe-se que Frida seria uma observadora sagaz e perspicaz, pois em 

dois dias de chegada ao Brasil, já podia fazer comparações, observações de beleza, 

cálculos de distâncias.  

Frida também estava atenta para a estrutura física dos brasileiros, logo 

reconheceu o sueco, irmão Samuel Nyström, “claro e mais alto”. Ela comenta o 

equívoco dos pastores falarem em inglês com ela e não em sueco. Rapidamente,  

percebe a questão de classes, pois observa que “gente fina usa a primeira classe no 

bonde”, e continua seu relato: 

Querem saber como moramos? A casa, feita de terra amassada, é pintada de branco nos 
dois lados e tem três quartos. Todos os móveis de um dos quartos consistem em uma 
escrivaninha do irmão Samuel, uma estante de livros feita dum caixote, uma mesa não 
pintada e algumas cadeiras. O telhado é de grossas vigas com telhas redondas em cima. 
O chão é bom, mas é feio e muito grosso. Os outros quartos são de dormir. Neles há 
somente uma cama com a necessária rede contra os mosquitos. Quando a pessoa se 
deita, então puxa a rede em redor de si e da cama, e fica deitada como que dentro de um 
saco transparente. Eu, em vez de deixar os mosquitos do lado de fora, os encerrei dentro 

                                                           
38 Segundo Norell (2011) há uma lacuna na história de vida de Frida antes de se tornar missionária.  
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da rede comigo. Mas dormi bem da mesma forma. Acordei altas horas da noite. Era um 
barulho terrível. A cidade está cheia de... galinhas. Todos têm galinhas e galos. Era o 
seu concerto da madrugada que eu estava ouvindo. Quando cantam, parecem gritar 
exageradamente. Temos também aqui uma pequena galinha, que é bem-educada. 
Sempre está no pátio. As outras costumam passear dentro da casa, junto com os 
membros da família. Temos também um cachorro que se chama Syea, parece bem 
sueco. (VINGREN, 2010, p.100-101.) 

 

Num breve espaço de tempo, Frida teve um olhar detalhado sobre as construções 

de moradia e expressa sua opinião sobre a beleza e a feiura dos detalhes das casas. 

Também ressalta o costume das pessoas de baterem palmas quando chegam às casas. 

Cabe destacar à “observação europeia” de Frida de que todos tinham galinhas, mas 

parecia que as galinhas da casa dos suecos eram mais educadas, talvez como seus 

moradores.  A missionária faz descrições minuciosas sobre as formas de socialização e 

as práticas religiosas: 

À noite fomos ao culto. Não moramos na mesma casa onde está a igreja. Desde longe 
ouvimos os cânticos. Já havia escurecido às sete horas da noite. O local da igreja é 
bonito: todo branco, contrastando com o verde escuro. Sobre a porta está escrito: 
“Assembleia de Deus”. Oh! Como cantavam! Uma irmã sentada bem na frente dirigia 
os hinos com sua forte voz de soprano, como uma flauta. Os irmãos Samuel e Adriano 
falaram, e depois oramos. Eu estava sentada ali como uma estrangeira, mas me sentia 
bem entre eles. Depois, todos vieram para saudar a recém-chegada. Todos são muito 
bons. Tornei-me amiga das criancinhas. Não foram necessárias muitas palavras. São 
muito lindas elas. Hoje, Adriano esteve aqui com a sua família. Eles têm quatro filhos 
pequenos. Tirei um retrato deles. Hoje comecei minha primeira lição de português. Vou 
ficar morando aqui e estudar. Orem por mim para que eu aprenda logo este idioma. 
(VINGREN, 2010, p. 101.) 

 

Como musicista, Frida observa o timbre de voz da irmã que dirigia os louvores, 

mas o motivo da irmã dirigir o hino na condição de sentada não se sabe. Talvez fosse 

um tipo de ordem do culto ou uma orientação para que permanecesse sentada para não 

se destacar ou, até mesmo, por vontade própria. Um segundo ponto é que nesse 

momento a igreja ainda era registrada com o nome inicial de “Missão de Fé 

Apostólica”, mas estava à frente da igreja o nome Assembleia de Deus39. O terceiro 

detalhe se relaciona à possibilidade de Frida ter uma máquina fotográfica e curso de 

fotografia feito na Suécia, pois ela informa sobre a fotografia que havia feito da família 

do irmão Adriano Nobre e diz se preocupar em fazer registros fotográficos com datas e 

momentos que julga serem importantes.  

A carta traz outras informações de Frida sobre a viagem ao Brasil: 

                                                           
39 Sobre a mudança de nome retomarei posteriormente. 
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Agora vou contar um pouco sobre a viagem de navio. Foi muito boa. Realizamos cultos 
todas as noites. Um irmão sueco, um norueguês e eu colaboramos em todos os 
trabalhos. Faziam um barulho tremendo a bordo. Em uma noite de neblina, fizeram um 
baile com máscaras. Então pensei no Titanic. Também havia um baile de máscaras 
naquela noite, quando o “Titanic” foi de encontro a um iceberg e afundou. Certa noit,e 
nós também estivemos a apenas a alguns quilômetros de um iceberg, mas o Senhor nos 
guardou. (VINGREN, 2010, p. 101, 102.) 

 

Essa versão da “boa viagem” de Frida é questionada por Kajsa Norell (2011)40  

que revela que na viagem de navio para o Brasil, Frida mostrava-se nervosa, gritando e 

reclamando sobre a ausência de higiene no navio. Mas por que ocultar a personalidade 

forte de Frida? Desse aspecto mais humano de ser? Será que ficar nervosa, reclamar, 

não se ajustaria com uma “esposa de pastor”, especialmente do pastor fundador da 

igreja? Será que ela se tornaria um mau exemplo para as demais mulheres? Será que 

Frida, desde sua chegada, não foi um “bom modelo” para as demais mulheres da 

Assembleia? Frida já estava condicionada e doutrinada ao sentimento de medo e culpa 

típicos da religiosidade protestante pentecostal. A Suécia era protestante, mas ela e o 

marido viviam sob uma moral cristã muito rígida da Igreja Batista, nascida do 

Movimento de Igrejas Livres da Suécia. Entretanto, Frida demonstra sua limitação com 

maior facilidade, diferentemente da narrativa mais romantizada de Gunnar, 

especificamente nesse episódio da viagem: 

Quando cheguei à Nova Iorque, o irmão Vingren me recebeu. Ele ainda não tinha 
adquirido o seu passaporte, e por isto não pode viajar. Cheguei a Nova Iorque no dia 12 
de junho. Fiquei hospedada na casa da igreja pentecostal sueca. Ali estava também 
Vingren e a família Nelson. Fiz muitos amigos. Houve um culto de despedida para mim. 
Deus está operando entre eles maravilhosamente. No dia 20 de junho, embarquei de 
novo e deixei Nova Iorque. Como eu me sentia pequena! Quando os irmãos e amigos 
desaparecem no cais e eu fiquei sozinha a bordo, chorei muito. E isso continuou durante 
dois dias. Chorei bastante, mas o Senhor é nosso Consolador! Glória a Jesus! Não 
andamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Pude usar um pouco do meu inglês na 
viagem. O navio era brasileiro e a comida também. Fiquei doente, nem podia provar a 
comida, muito enjoada do mar. Quase não pude comer durante a viagem. Quando 
chegamos à região dos ventos do Norte, veio uma tempestade. As ondas varriam o 
navio. Uma noite, quando ia deitar-me, vi que a cama estava toda molhada. A porta 
ficara aberta e as ondas entraram no camarote. Eu tinha como companheiras de viagem 
três mulheres espanholas que trabalhavam em um circo. Não gostei muito. A última fase 
da viagem foi muito boa. O mar estava lindo. Agora tudo é só lembranças. 
(VINGREN,2010, p. 102.) 

 

                                                           
40 O livro de Kajsa foi adquirido em formato digitalizado – E-book. Juntamente foi acessado um tradutor 
digital.  No entanto, em relatos específicos de Frida (a pesquisa de Kajsa  não foi exclusivamente sobre 
Frida), os textos eram enviados para que Christian Bjurstedt, sueco, companheiro de Kim uma amiga 
inglesa corrigisse as traduções.  
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 Pode-se imaginar a insegurança de realizar uma viagem tão grande e sozinha. 

Corajosa, sim! Porém, não foi a única sueca a sair em missão fora de seu país; outras 

jovens assim fizeram, ou em missão religiosa ou para trabalhar como empregadas 

domésticas, principalmente nos Estados Unidos, devido à situação econômica da Suécia 

nessa época. O relato demonstra a insatisfação de Frida pelas companheiras de viagem, 

três mulheres espanholas de circo. Talvez fossem prostitutas, pois o trabalho de Kajsa 

Norell (2011) informa que Frida dividiu a cabine com três espanholas terríveis que 

Frida odiara e nas festas se preocupava com o pecado a bordo. Por sua moral cristã 

ilibada, Frida não gostou da viagem de navio.    

Aproximadamente seis meses depois da chegada de Daniel Berg e Vingren a 

terras brasileiras, durante uma semana de cultos na casa da irmã Celina Albuquerque, 

que havia sido curada de “uma enfermidade incurável nos lábios” (VINGREN, 2010, p. 

40), foi registrada a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo em terras 

brasileiras. Depois desse acontecimento, muitos irmãos batistas que aceitaram o “novo 

batismo com o Espírito Santo” começaram a ser tratados como investidos por satanás, 

inimigos dos demais protestantes, considerados como seita, na prerrogativa de falso. 

Vale ressaltar que os católicos também perseguiram os novos pentecostais, inclusive 

com ameaças de morte, conforme não só relata Vingren em seus diários sobre os casos 

de perseguição como são confirmados em pesquisas acadêmicas41.  

Esses primeiros pentecostais interpretavam a Bíblia de forma literal e 

procuravam viver da mesma forma que pregavam. Comparavam as próprias vidas, suas 

necessidades, carências e enfermidades com os textos bíblicos, sem nenhuma 

contextualização. Este período foi marcado pela realização de grandes sacrifícios 

pessoais em nome da fé42. Vingren, referindo-se ao barco que Daniel Berg comprara 

para evangelizar os povos do rio Amazonas, diz que eles não anunciavam a igreja, a 

denominação Assembleia de Deus, mas Jesus. Esse era o “espírito pentecostal” descrito 

na era Vingren, mas a história da denominação pode demonstrar outras facetas desse 

mesmo espírito43. 

                                                           
41 Referências semelhantes as de Vingren também são narradas por Emile Leonard  (1963 e 2016).  
42 Entendemos que Vingren pregou muito mais nas igrejas protestantes Batistas e Presbiterianas porque 
lhe abriram as portas, enquanto Berg pregou mais individualmente. Vingren seria o que anos atrás era 
chamado de ‘pescador de aquário’. 
43 Ver ALENCAR, Gedeon. Matriz Pentecostal Brasileira. Assembleias de Deus 1911-2011. Rio de 
Janeiro: Editora Novos Diálogos, 2013; CORREIA, Marina. Assembleia de Deus - Ministérios, Carisma e 
Exercício de Poder. São Paulo: Fonte Editorial, 2013.  
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Na estrada de ferro Belém-Bragança, com uma distância de 400 km, Daniel Berg 

caminhou a pé, carregando malas repletas de livretos com porções bíblicas. Muitas 

vezes seus pés ficavam tão feridos e calejados que ele era obrigado a caminhar descalço. 

Daniel sofreu fome e outras necessidades durante suas missões evangelizadoras: “Ele 

caminhou de porta em porta, evangelizando o povo e distribuindo evangelho e porções 

bíblicas”, afirma Gunnar. (VINGREN, 2010, p. 56.) Ao descrever as perseguições 

sofridas, Vingren afirma que “a mão de Deus caiu pesadamente e de modo especial 

sobre os líderes daquela multidão” (VINGREN, 2010, p. 57.) Tais palavras se referem 

àqueles que se levantaram contra os crentes pentecostais, pois teriam sido castigados 

por Deus morrendo envenenados, mordidos de cobra, e assim por diante. 

Contudo, ao contar os casos de irmãos perseguidos e que os perseguidores foram 

castigados por Deus, os missionários não perceberam que tais relatos testemunhais são 

semelhantes aos relatos de cura dos novos convertidos ou de curas de seu próprio corpo 

doente e também de morte dos irmãos de sua igreja. Quer dizer, os episódios de que as 

cobras picavam e envenenavam os perseguidores também ocorriam com irmãos da 

igreja e as doenças que acometiam os perseguidores também acometiam os fiéis, mas a 

questão era a interpretação dada aos fatos em virtude da fé que traziam. Vingren notava 

a condição insalubre e precária da saúde pública da região naquela época. Interpretava 

os acontecimentos por uma ótica bíblica “evangelical”, ingênua, sem contextualizações, 

resultando em equívocos interpretativos. Quando a calamidade chegava aos irmãos era 

devido à questão de saúde pública do local, mas poderia ser interpretado como ataque 

de satanás. Deste modo, Deus daria livramento aos seus fiéis, mas a mesma calamidade 

agindo sobre os perseguidores era interpretada como castigo de Deus. Observemos suas 

palavras:  

(...) somos atacados por febres, tomados de terror de suportar um clima quente e severo, 
que em poucos anos deixa o corpo completamente esgotado. Só com a graça de Deus é 
que os missionários podem suportar tudo isso. Temos também de passar por privações 
de toda espécie, pois o alimento é muito simples e insuficiente e muitas vezes está 
contaminado, envenenado ou estragado, e prejudica o corpo, que depois fica cheio de 
feridas, podem-se vivenciar as perigosas e venenosas serpentes que se encontram por 
todos os lados, e os homens maus e  perigosos, prontos para fazer todo o tipo de 
maldade. Também enfrentamos perigo nas viagens no mar e nos rios. Porém, em meio a 
tudo isso, Deus tem nos guardado e sustentado durante todos estes anos. Aleluia! 
(VINGREN, 2010, p. 58-59). 

 

O fato é que todos estavam sujeitos às condições peculiares do local. Porém, nos 

discursos realizados nas pregações e nos serviços missionários de evangelização e 



72 
 

oração, havia outra leitura da situação, como se pode constatar no depoimento de 

Vingren:  

Os inimigos, que no princípio dessa obra se levantaram contra Deus, têm sido 
castigados por ele de maneira terrível. Uma pessoa ficou leprosa. Outra, que nos havia 
feito muito mal e estava prometendo mais perseguições, morreu de repente. Um 
terceiro, que jurou perseguir o povo de Deus até o fim da sua vida, contraiu 
repentinamente três enfermidades terríveis. Outro disse: “Eu gostaria de cortar a perna 
de algum desses protestantes!” Pouco tempo depois, esse mesmo homem foi encontrado 
morto à beira de um rio. Os animais selvagens haviam comido uma de suas pernas. Que 
diz a palavra de Deus? “Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais 
mal” (I Cr 16:22). (VINGREN, 2010, p. 60.) 

 

A visão predominante era de que Deus se vinga de seus inimigos, porque o 

inimigo dos pentecostais é inimigo do próprio Deus. Portanto, fazer mal a um 

pentecostal era atrair para si o castigo do próprio Deus. Uma imposição de medo, temor 

e receio, tanto para os “inimigos” (católicos ou protestantes), quanto para os novos 

convertidos. Mexer com os pentecostais era mexer com os escolhidos de Deus. O teor 

desta mensagem caiu em corações sedentos, marginais, uma vez que a belle époque 

brasileira só ocorreu entre sua elite, pois o povo era sofrido, esquecido e abandonado 

pelo poder público.  

Essa mensagem pentecostal vem ao encontro desses abandonados que são, 

agora, olhados, guardados e protegidos pelo próprio Deus. Não precisam mais das 

autoridades e dos doutores, porque Deus os cura, os salva e um dia virá buscá-los para 

morar junto d’Ele nos céus, onde tem “ruas de ouro”! Para quem nasceu na miséria e no 

sofrimento da carne e dos ossos, para os novos irmãos que pisavam em lamaçais, por 

que não pensar em ruas de ouro?  

Sem posse de bens materiais, sem falar a língua portuguesa, em curto espaço de 

tempo, em meados de 1912 e princípio de 1913, Vingren compra dois terrenos para 

construção de templos modestos, se comparados aos de hoje (VINGREN, 2010, p. 62). 

Contando com o sacrifício de muitos pobres, talvez com ofertas dos norte-americanos, 

mas não ainda com a com a missão sueca, os missionários iniciam as primeiras 

construções das Assembleias de Deus no Brasil. 

No início do pentecostalismo, as mulheres, os pobres e os negros ganharam um 

sentimento de pertença, pois nos cultos pentecostais todos podiam receber o poder de 

Deus: 

As duas primeiras pessoas que receberam em promessa do batismo com o Espírito 
Santo no Brasil foram as irmãs Celina de Albuquerque e Nazaré. Ambas falaram em 
outras línguas e profetizaram, e foram instrumentos de grandes bênçãos na igreja desde 
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o princípio. Quando impunham suas mãos sobre os enfermos, estes eram curados de 
suas enfermidades e ficavam cheios do poder do espírito Santo. Um dia, a irmã Celina 
contou como Jesus a tinha curado de gripe, febre, dores e inchação. Ela ouvira falar de 
uma crente que também foi batizada com o Espírito Santo, e isto a encheu de tanto gozo 
que ela começou a louvar ao Senhor e então foi curada. (VINGREN, 2010, p. 63-64.) 

 

O contexto demarcado pelo trabalho missionário de Gunnar e Daniel era o norte 

do Brasil, mas não aquele associado à Belle Époque e ao período da borracha para os 

donos dos seringais. A missão atuava na Região Norte onde as pessoas necessitavam 

esperar pela fé, desde a cura para uma gripe até a mais aguda dor, porque se tratava de 

uma região demarcada pela falta de bens e serviços básicos. As pessoas abraçaram a fé 

pentecostal, porque lhes dava a oportunidade de se sentirem acolhidas pelo próprio 

Deus, já que eram abandonadas pelo poder público.  

Embora fossem perseguidos pelos católicos e difamados pelos protestantes, os 

espíritas sofriam preconceitos semelhantes aos pentecostais, por toda a sociedade, bem 

como os religiosos de matriz africana, cuja história relata terem sido cruelmente 

perseguidos quando expressavam sua fé. Cristãos em geral, católicos, protestantes, 

incluindo os pentecostais, entendiam como satânicas quaisquer experiências dessas 

manifestações de fé. Neste sentido, Vingren fala de uma visita recebida em um culto: 

Naquele tempo, escreviam-se muitos artigos contra os crentes, mas havia também 
jornais que nos defendiam. As ondas de discussão iam bem altas. Um dia, o redator de 
um jornal de Belém veio à nossa igreja para pesquisar o assunto. Porém, para a alegria 
de todos nós, o redator nos defendeu contra os que nos criticavam. Entre outras coisas, 
esse redator escreveu: “Os que pertencem a esta Missão de Fé Apostólica [Era o nome 
da igreja naquele tempo] só permitem manifestações do Espírito Santo. Não têm 
nenhum contato com os espíritos de falecidos.” (VINGREN, 2010, p. 65.) 

 

A satisfação de Vingren consiste em não ser confundido com os espíritas. O 

espírito que os pentecostais recebiam era santo, enquanto os demais eram todos do mal. 

Essa visão religiosa marcada pela mentalidade de colonizador-colonizado foi herança de 

um cristianismo que se coadunou com a colonização-exploratória-escravagista: um 

cristianismo europeu que afetou as Américas. Os europeus, os “civilizados”, chegaram 

aqui sem reconhecer a riqueza cultural dos povos nativos, demonizando suas crenças e 

se impondo como a única espiritualidade possível dentro de uma polarização de bem e 

mal, de verdade e inverdade.  

O cristão colonizador-explorador chega e diz, “meu Deus é verdadeiro e o seu é 

falso”, “meu Deus é bom e o seu é mau”, “minha religião é verdadeira e a sua é falsa ou 

herética”. Portanto, o sentimento que baseou e sacralizou o direito de matar e escravizar 
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milhões de indígenas e negros sem medo ou culpa continuou vivo, porém, sem morte 

física. Contudo, o prosseguimento desse sentimento de superioridade diante do outro 

carregou as mesmas garantias morais e éticas para que os cristãos continuassem a 

colonizar, não as terras e, sim, os corpos. Se o momento histórico da chegada dos 

cristãos protestantes, bem como dos protestantes pentecostais no início do século XX, 

não era mais o da colonização exploratória das terras e da mão de obra escrava, a 

mentalidade era. Chegam com a mesma prepotência, investidos de muita devoção como 

dos idos de 1500, pré-julgando quem pertence ao campo da verdade de Deus e quem 

não pertence.  

Um problema ético arraigado no cristianismo estava presente tanto na versão 

católica quanto protestante; seja empunhando uma espada (quando da colonização das 

Américas), seja a bíblia. Uma cobiça que lesava os povos naturais dessas terras e que 

era revestida dos mais “nobres” sentimentos de salvação. Mas a questão se dá sempre 

no campo ético, porque não se reconhece o outro na sua inteireza. A empreitada de 

evangelização baseava-se no sentimento de superioridade sobre o outro. “Eu desejo 

levar a salvação ao outro”, mas salvação de quem e para quem? Do salvo para o 

perdido. Do “meu” Deus verdadeiro para o “seu” Deus falso ou do mal. O sentir-se 

superior ao outro se transvestiu de espiritualidade e, em nome de Deus, claro que não 

qualquer Deus, mas o Deus dos cristãos, o mesmo que colonizou as Américas e que 

continuou a desejar mais fiéis.  

De novembro de 1910 até 1914, foram batizadas 384 pessoas nas águas e 276 

receberam o batismo com o Espírito Santo, conforme a doutrina essencial ao 

pentecostalismo nascente. Nesse mesmo período, começa a Primeira Guerra Mundial, 

porém os pentecostais continuaram a viver nessa redoma de fé:  

Naquele ano (1914) começava a primeira grande guerra. Negras nuvens pousaram sobre 
nações e povos em toda a terra. Em vários cultos, no princípio do ano, houve profecias 
da parte do Senhor sobre tempos difíceis que viriam sobre a humanidade. Em uma 
delas, o Senhor falou: “Nações e povos gemerão debaixo de acontecimentos terríveis. O 
mundo será abalado pelas tremendas coisas que acontecerão sobre a terra.” (VINGREN, 
2010, p. 73.) 

 

Mas o pentecostalismo, em sua nascente, entende estar sempre protegido por 

Deus, mesmo quando acometido pelas tragédias da vida. É o que pensa Vingren em 

suas interpretações dos contextos sociais referentes à saúde pública. Há uma má 

administração pública, com poucos recursos profiláticos, porém ela passa a ser 
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interpretada de forma espiritualizada ou como castigo de Deus ou livramento de Deus. 

Castigo para os não pentecostais e livramento para os crentes pentecostais. 

Após incansáveis cinco anos de trabalho missionário em terras do Norte e do 

Nordeste do Brasil, enfrentando perseguições, sendo assolado por doenças, 

alimentando-se mal, vivendo em um clima tropical terrível para um sueco que tem uma 

saúde já debilitada, Gunnar saiu de férias para os Estados Unidos, entre agosto e 

dezembro de 1915. Em seguida, viajou para a Suécia. O relato seguinte ilustra os 

perigos e incertezas de se viver em tempos de guerra:  

(...) o navio Frederic foi capturado por um navio de guerra inglês, e os passageiros e a 
tripulação foram levados presos a Kirkvall, na Escócia.  Ali tiveram que permanecer 
durante três dias, enquanto faziam um exame rigoroso dos seus documentos. Três 
passageiros foram aprisionados. Os demais foram libertados e puderam seguir viagem 
até Kristiansand, na Noruega. (VINGREN, 2010, p. 81.) 

 

Da Noruega, Gunnar viajou direto para a casa de seus pais em Ronninge, onde 

conseguiu passar as festas natalinas em paz. Junto a seus pais, ele conta que recebeu 

visitas dos pastores Lewi Pethrus e Alfredo Gustavsson. Gunnar passou a vigília de Ano 

Novo (1915-1916) pregando na igreja Filadélfia, em Estocolmo: “Cerca de 800 pessoas 

estavam presentes. Alguns receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo” 

(VINGREN, 2010, p. 81). Sobre a doutrina fundamental desse período pentecostal 

Gunnar revelou: “Hoje o Senhor deu-me força e graça para dizer no culto que falar 

línguas é a prova do batismo com o Espírito Santo” (VINGREN,2010, p. 82). Durante 

esta viagem, Vingren aproveitou para angariar fundos para a missão no Brasil.  

No dia 27 de janeiro, Vingren fala sobre a missão no Brasil e apresenta como 

exemplo os missionários Otto Nelson e sua esposa Adina, de quem ele recebera carta na 

qual contavam que estavam enfermos, não tinham quase nada para comer e moravam 

numa cabana de palha e terra de dois cômodos, em Alagoas, para onde haviam mudado 

naquele ano de 1915.  Entretanto, Otto Nelson havia escrito: “Tudo por Jesus” e sua 

pregação naquela noite foi sobre “sofrer e renunciar tudo por Jesus”, porque Ele 

também havia feito tudo pelo seu povo. Durante essa sua viagem à Suécia, segundo seus 

relatos, por onde passava, havia despertamento espiritual, curas, libertação dos 

“endemoniados”, revelações, profecias, batismo nas águas e no espírito. Portanto, as 

igrejas pentecostais suecas estavam vivendo experiências semelhantes às do Brasil. Ele 

visitou várias igrejas, hospitais e o Sanatório Sahgrenska, em Götemburgo.  
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Depois de intensas viagens a várias províncias suecas, na semana de 22 de 

janeiro de 1917, ele inicia a semana de Estudos Bíblicos em Estocolmo com os 

seguintes temas: “A noiva de Jesus e a sua relação com Ele”; “Características da noiva 

de Jesus” e “A vitória da noiva.”44 Vingren também realizou uma conferência em 

Örebro de uma semana, na igreja metodista para mil pessoas aproximadamente.  Foi ao 

casamento do missionário Samuel Nyström e depois retornou para Estocolmo. Este 

casal de missionários virá posteriormente ao Brasil, onde Samuel Nyström se 

transformará no nome forte das Assembleias de Deus no Brasil. Por outro lado, terá 

uma atuação muita tensa com Frida.  

A viagem de volta à terra natal de Vingren perdurou um ano e três meses. 

Quando se preparava para voltar ao Brasil, via América do Norte, ele conheceu Frida, a 

qual já havia comunicado ao pastor Lewi Pethrus que fora “chamada” por Deus para ser 

missionária no Brasil. Frida e Gunnar se encontraram várias vezes na Suécia, ao longo 

de 1917: 

Antes de iniciar a viagem de volta ao Brasil, Vingren encontrou uma enfermeira que se 
chamava Frida Strandberg. Essa irmã havia comunicado ao Pastor Lewi Pethurs que o 
Senhor a chamara para o campo missionário no Brasil. Este encontro teve 
consequências imprevisíveis para Vingren. Deus dirigiu tudo de tal maneira, que os dois 
se casaram mais tarde em Belém do Pará. (...). O casal de namorados se reuniu durante 
várias noites para orar com uma família de nome Vaster, e também na casa de Lewi 
Pethrus, quando oraram especialmente por Frida Strandberg, e pela chamada que ela 
havia recebido do Senhor. No dia 24 de janeiro de 1917 ela foi batizada nas águas em 
Filadélfia, Estocolmo, e pouco depois Jesus a batizou com o Espírito Santo. 
(VINGREN, 2010, p. 89-90.) 

 

A I Guerra Mundial, a exemplo de outras guerras, facilitou a profissionalização 

de mulheres para substituir a mão de obra masculina,  porque os homens estavam nas 

trincheiras. Enfim, o caso é que Frida tornou-se enfermeira, concluiu um curso técnico 

em obstetrícia e foi gerente do departamento de enfermagem do hospital Sabbatsberg 

em Estocolmo.  

Em 1917, aos 26 anos de idade, Frida foi batizada na Igreja Filadélfia, em 

Estocolmo. Antes de confirmar seu “chamado” missionário, ela ficou muito doente, mas 

teve uma visão que ainda não morreria e que trabalharia para Deus em missão. Frida 

teologicamente demonstrou sua discordância e insatisfação com a interpretação bíblica 

ensinada, especialmente, sobre a noção que o sofrimento agradava a Deus. Este dado é 

interessante, porque já demonstra que Frida não era o tipo de pessoa que concordava 
                                                           
44Entende-se que a noiva de Jesus é no sentido figurado significando a própria igreja que um dia Ele – 
Jesus voltará para busca-la. 
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com tudo que lhe era solicitado e ensinado. Ela fazia as próprias reflexões e tirava suas 

conclusões. Essas informações vêm de Norell (2011) e possivelmente dizem respeito ao 

segundo curso bíblico realizado na Suécia, pela igreja Filadélfia.   

Frida conta para Gunnar sobre sua experiência de ter tido uma visão na qual 

recebera a mensagem de que não morreria e ainda viajaria em missão, mas a verdade é 

que ainda não tinha a certeza se o campo missionário seria o Brasil. Na esperança de 

receber tal confirmação os dois passaram a se encontrar muitas vezes para orar, pois 

acreditavam que teriam uma resposta de Deus. Foi somente depois de ter recebido o 

batismo com o Espírito Santo, que Frida se sente direcionada às terras brasileiras. Tinha 

medo de vir ao Brasil, porque a Suécia protestante considerava o Brasil como o “país do 

catolicismo escuro”45. Mas, para a alegria de Gunnar e alívio de Frida, ela se encoraja 

após o batismo e decide vir em missão para o Brasil. Aliás, as missões suecas no Brasil 

eram consideradas as mais importantes para a igreja Batista Filadélfia. 

Gunnar retorna aos Estados Unidos no dia 12 de março de 1917, compromissado 

com a namorada Frida. A viagem de volta ao Brasil foi via América do Norte para dar 

continuidade à sua missão evangelizadora. O início da viagem se deu na estação central 

de trem de Estocolmo para Cristiania, Noruega. De lá, viajou no navio 

Estavangerfojord, em condições mais confortáveis e realizou com outros pastores cultos 

na sala de jantar do navio, tanto da segunda quanto da terceira classe. Gunnar chega à 

Nova York no dia 20 de março de 1917 e faz o mesmo roteiro de pregações em várias 

igrejas e localidades já visitadas. Quando ainda estava nos EUA, em 12 de junho de 

1917, chegou a missionária Frida. O casal se encontrou em Nova York, conversou sobre 

o futuro no campo missionário brasileiro, mas não viajaram juntos no dia 21 de junho 

de 1917. Frida saiu sozinha de Nova York com destino ao Pará. Sobre sua viagem, 

Vingren escreve: “Senti-me muito triste por ainda não ter recebido o meu passaporte 

para viajar junto com ela ao Brasil, mas também é bom descansar e esperar direção do 

Senhor” (p. 95). 

Pode-se aferir que o planejamento de Frida e Gunnar era que viessem para o 

Brasil juntos, mas ambos relataram que o passaporte de Gunnar não ficou pronto a 

tempo. Deste modo, somente um mês depois, em 21 de julho, Gunnar embarcou para o 

Brasil, mas um imprevisto fez com que o navio não passasse da estátua da Liberdade, 

permanecendo por mais três dias e meio ancorado em Nova York. Após consertarem as 

                                                           
45 Livre tradução realizada por Christian Bjurstedt.  
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máquinas, o navio saiu de Nova York e chegou a Belém do Pará no dia 6 de agosto de 

1917. No dia 17 de setembro de 1917, um mês depois de seu retorno ao Pará, Vingren 

utilizou o fruto de sua viagem à Suécia e aos Estados Unidos, comprando um imóvel 

próprio, uma casa para que os missionários Samuel e Lina Nyström, Frida Strandberg, 

Daniel Berg e Vingren morassem nela. O espírito “evangelizador” tinha pressa, porque 

era um momento apocalíptico: “E todos em conjunto faziam os seus planos de ataque 

contra o inimigo comum.” Aos domingos, cerca de 880 pessoas cheias do Espírito 

Santo se reuniam na pequena igreja para louvar ao Senhor e orar. “As crianças46, 

também experimentavam as mesmas bençãos”, diz o missionário Gunnar. 

Em 06 de outubro de 1917, os missionários terminam de organizar o hinário com 

194 hinos e Vingren diz: “Onde há despertamento também se canta bastante.”  

Vingren e Frida, no Pará, Samuel e Lina Nyström, no interior da Amazônia, os 

missionários haviam se espalhado por todo o Norte do país. Vingren viajava muito e 

todos trabalhavam incansavelmente.  

Apesar de Daniel Berg ter importantes qualidades individuais como trabalhador 

e homem de muita fé, Vingren foi o dirigente principal, porque tinha muitas qualidades 

e capacidades de grande importância para o novo movimento que crescia rapidamente 

(VINGREN,2010, p.16). No entanto, Lewi Pethrus, na introdução do livro Diário do 

Pioneiro, comenta que Vingren se apresentava como era, assim como seu feliz lar. Não 

será assim que Norell (2011) apresentará o lar do casal Vingren.  Ou seu filho Ivar fez 

uma seleção romântica e resolveu não relatar o dia a dia comum de qualquer casal ou 

seu pai não registrou, em um de seus 25 diários, a vida corriqueira do casal.  

Pethrus descreve “um lar feliz”, mas sabe-se que o casamento de Vingren e 

Frida passou por muitas privações, além do escândalo gerado por um adultério que a 

todo tempo a igreja, os envolvidos e os missionários tentavam acobertar ou proteger, 

especialmente o esposo Gunnar e o jovem amante. No entanto, Frida foi punida e Lewi 

Pethrus encerrou sua introdução ao livro Diário do Pioneiro sem mencioná-la. Não 

sabemos se o processo de invisibilidade de Frida perdurou na história da denominação 

por quase oitenta anos, porque ela foi dada como culpada de adultério ou por sua 

                                                           
46 Vale uma pesquisa aprofundada sobre as crianças no movimento pentecostal brasileiro. No ano de 
1928, Isael Araújo (2014), na biografia de Frida, relata que: “Ainda em julho, no culto do dia 15, três 
pessoas aceitaram a Jesus. Um deles foi o menino Ivar, com 10 anos de idade. Em casa, Ivar revelou que 
Jesus estava chamando-o todos os dias e, naquela noite, quando o seu pai Vingren pregou que podia ser a 
última vez para alguém que ouvia a Palavra de Deus, ele teve medo e quis também se entregar a Jesus” 
(ARAÚJO, 2014, p. 94). Estudar sobre o impacto do medo e seus resultados na vida das crianças seria um 
tema pertinente e revelador.   
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condição de ser mulher. Sua memória, sua história, sua participação, seu envolvimento 

com o desenvolvimento e crescimento do início das Assembleias de Deus no Brasil, sua 

entrega ao árduo trabalho... tudo foi esquecido. A igreja da época atirou sobre ela a 

pedra do esquecimento, sem a menor compaixão.  

 

Conclusão 

 

O propósito deste capítulo foi apresentar um breve relato da raiz pentecostal 

moderna e a forte contribuição das mulheres a partir dessa raiz. Foi relatada uma 

“versão oficial” da história do missionário Gunnar Vingren, em contraposição às 

informações de Frida, atravessada pela versão dada por Norell (2011). O capítulo 

seguinte traz o contexto social e econômico que embasou a mentalidade cultural e 

econômica dos europeus sobre a América, portanto, uma mentalidade de colonização 

exploratória que estava incutida, por exemplo, no Período da Borracha, como 

manutenção da mentalidade escravocrata, e da Belle Époque, como a expressão da fútil 

burguesia brasileira, perpassada pelas lutas das mulheres. 
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C A P I T U L O  III 

 

O CENÁRIO SÓCIO-HISTÓRICO BRASILEIRO NO 

INÍCIO DO SÉCULO XX: O SURGIMENTO DO 

MOVIMENTO PENTECOSTAL E AS LUTAS DAS 

MULHERES 

 

 

Que importa que alguns jornalistas satíricos nos continuem a considerar os “animais de cabelos 
compridos e ideias curtas”, quando o chefe da mais poderosa república do mundo (...) proclama que a 
“contribuição das mulheres para o grande resultado da guerra está fora dos limites da gratidão”, (...) A 

homenagem mínima que lhes podemos prestar é torná-las iguais aos homens no que respeita aos direitos 
políticos, (...) podemos dizer “SOMOS FILHOS DE TAIS MULHERES.”47   

 

Introdução 

 

O objetivo de capítulo é traçar o contorno histórico, social, econômico, e cultural 

existente quando do surgimento do movimento pentecostal tal como o conhecemos 

hoje. Para tanto optamos em trazer apontamentos sobre a interface da ação missionária 

da Assembleia de Deus e a história do Brasil, com destaque para a atuação das 

mulheres. Movimentos de resistência e lutas por direitos sempre estiveram presentes em 

nossa história, com momentos de maior ou menor protagonismo. Mas se nem sempre 

conseguiram extensas e profundas mudanças, pelo menos forçaram o Estado e as 

instituições a dialogar com eles. Assim ocorreu com grupos religiosos, políticos e 

sindicais, movimentos por moradia, educação, direitos das mulheres, crianças, negros e 

índios, entre outros (SOUZA NETO, 2003).  

 

                                                           
47 Trecho retirado do Artigo publicado na Revista da Semana de 14 de Dezembro de 1918: “Somos Filhos 
de Tais Mulheres”, escrito com o pseudônimo de Iracema, por  Bertha Lutz.  BANDEIRA, Loudes & 
MELO, Hildete, Pereira de. Tempos e Memórias. Brasília-DF, Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
2010. (p.15,16). http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2010/titulo-e-memorias 
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A história do Brasil até nossos dias tem sido escrita e ensinada pela ótica dos 

vencedores, ou seja, da classe dominante, isto é, da elite política e religiosa, e dos 

grupos socialmente aceitos, compostos por homens brancos e heteros48 que, por sua vez, 

frequentemente tomam a religião como instrumento de exploração, dominação e mesmo 

de libertação. De certa forma, a religião pode lhes servir de aparato acobertador de 

várias intencionalidades.  

Para compreendermos a trajetória da sueca religiosa Frida Maria Strandberg, 

bem como, da vida individual das mulheres e consequentemente do movimento de 

mulheres, é necessário compreender alguns momentos históricos tanto do Brasil como 

da Suécia. A cultura colonial-escravagistas ainda repercute na sociedade, especialmente 

na vida das mulheres, como dados a serem assimilados tanto pelos movimentos 

feministas quanto por aqueles contrários a eles. Homens pobres foram explorados, 

ardilosamente vilipendiados, mas os homens negros e índios muito mais.  

Todavia em comparação com as mulheres, estas foram mais exploradas do que 

os homens, pois sua vulnerabilidade não está apenas em um sistema vinculado à 

exploração econômica. Para além das contingências da exploração econômica, elas 

foram cerceadas para os serviços domésticos, para a maternidade não desejada, para o 

espaço privado, para a sujeição ao marido, aviltadas pelo estupro e dominação 

independentemente de classe, mas as mulheres negras e indígenas sob maiores 

vulnerabilidades.  

As transformações sociais resultam de um tecido tramado com diferentes pontos 

e, nesse caso, também por mulheres, sejam elas ricas, pobres, negras ou indígenas, mas 

todas envolvidas com direitos das mulheres. Entretanto, a história muitas vezes não 

destaca as transformações advindas da colaboração das mulheres. Após três séculos de 

colonização-exploratória, uma intercorrência apontará para a construção de uma 

nacionalidade herdada. A transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil; 

marcará uma nova época de evolução social, política e econômica no Brasil, com efeitos 

sobre a hegemonia da religião católica, pela entrada dos protestantes.  

O regime colonial foi sendo substituído, mas sua ideologia foi resistindo e novas 

estruturas com velhas mentalidades desvelaram uma nação regida com o mesmo 

passado patriarcal. Anacronismos nomeados de “tradição” dão continuidade à 

                                                           
48 Nesse sentido compreendendo a heterossexualidade não somente como a atração pelo sexo oposto, mas 
como política normativa que impõe à todos os corpos como natural. No entanto como norma é um regime 
biopolítico punitivo.  
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colonização exploratória tanto no campo econômico quanto social, por outros meios e 

em braços estrangeiros. Em certas regiões do Brasil, o trabalho livre mal estruturado 

segue até os dias de hoje49. A produção extensiva para o mercado exterior, antes 

explorado pelo império português, foi transferida para o império inglês, principalmente, 

a partir da Revolução Industrial, quando, ao final do século XIX, passou ao comando do 

império norte-americano.  

Embora não sendo mais colônia, o Brasil mantém um “espírito colonizador” e de 

subordinação aos novos impérios que conservam as primícias de exploração. Em meio 

ao caráter exploratório que se iniciou com a madeira e depois com a pele, a pesca, 

açúcar, tabaco, ouro, diamante, algodão e o café, o Brasil foi construído para responder 

a interesses do homem branco europeu.  

O Brasil de hoje é fruto do sonho europeu de prosperar a custo do sangue de 

homens e mulheres, indígenas, negros e pobres. Às mulheres negras, para além da 

obediência da servidão pelo trabalho, terá que alimentar, com seu peito, as crianças 

brancas e satisfazer o desejo sexual de seu dono. Portanto, nossa história fez-se 

protelados os direitos à igualdade, ao respeito e ao reconhecimento da miscigenação do 

povo para deixar à ‘parte branca’ as decisões políticas, econômicas, sociais e culturais.  

 

3.1 Regiões Norte e Nordeste, locus do nascimento da Assembleia de 

Deus 

 

A região amazônica, com sua extensa rede hidrográfica de 7,8 milhões50 de 

quilômetros quadrados, constitui a Grande Amazônia da América do Sul setentrional, 

que oferece, aproximadamente, 20% da água potável do planeta. Compõe-se de oito 

Estados federados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins e a maior parte do Maranhão. Trata-se de uma região riquíssima com vasta 

                                                           
49Um exemplo é a categoria das empregadas domésticas que recebeu, somente no ano de 2015, os direitos 
trabalhistas que outras categorias já haviam conquistado há algumas décadas e com resistência das novas 
elites com as mesmas mentalidades colonialistas. 
50 LOURENÇO, José Seixas. Amazônia: trajetória e perspectivas. Em Brasil um Século de 
Transformações. Orgs. SACHS, Ignacy, WILHEM, Jorge, PINHEIRO, Paulo Sérgio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. (350-355) 
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biodiversidade e com populações indígenas que dominam o conhecimento de 1.300 

plantas de princípios ativos medicinais51.  

No século XIX, deu-se a exploração da borracha, assim como se explorou a 

cana-de-açúcar e o ouro das Minas Gerais e, mais tarde, o algodão e o café. No mesmo 

período, foi criado o Território Federal do Acre, atual Estado do Acre52. O período da 

borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois um período de sobrevida entre 

1942 e 1945, durante a II Guerra Mundial (1939-1945). Tais transformações sociais e 

culturais foram sentidas além da região Norte. O Brasil todo sentiu seu impacto tanto no 

apogeu, quanto no seu declínio, porque era exatamente naquela região que se 

concentrava a entrada das libras esterlinas, moeda dominante na época, necessária para 

a manutenção do comércio internacional e do pagamento da dívida externa e, sobretudo, 

para o alívio orçamentário, que permitiu o embelezamento do Rio de Janeiro, capital do 

Brasil na época.  

No primeiro período, chamado da I Batalha da Borracha (1850 a 1915), o Acre 

foi ocupado por correntes de nordestinos que fugiam da grande seca. Foi o momento de 

grande procura do mercado internacional pela borracha natural ocasionada, 

principalmente, pelo desenvolvimento da indústria automobilística.  

 

Alguns autores estimam que não menos de meio milhão de nordestinos sucumbiu às 
epidemias, ao impaludismo, à tuberculose ou ao beribéri na época do apogeu da 
borracha. Sem nenhuma reserva de vitaminas, os trabalhadores das terras secas 
empreendiam a longa viagem para a floresta úmida. Ali os aguardava, nos pantanosos 
seringais, a febre. Iam amontoados nos porões dos barcos, em tais condições que muitos 
sucumbiam antes de chegar; antecipavam assim seus próximos destinos. (...) Em 1878, 
dos 800 mil habitantes do Ceará, 120 mil seguiram rumo ao Amazonas, mas só chegou 
menos da metade; os restantes foram abatidos pela fome ou pelas doenças, nos 
caminhos do sertão ou nos subúrbios de Fortaleza. (GALEANO, 2015, p. 123.) 

 

No final do século XIX e início do século XX floresciam as transformações 

decorridas da revolução da indústria automobilística. Neste período, surgiram grandes 

corporações nos Estados Unidos e Alemanha53. Portanto, foi um período de 

consolidação do capital estrangeiro, porque o capital bancário estrangeiro servia ao 

                                                           
51Mais de 25% de todas as drogas prescritas no mundo de hoje contém substâncias ativas derivadas de 
plantas que se desenvolvem em florestas tropicias. (LOURENÇO,2001, p.350). Imaginem quanto 
conhecimento foi exterminado junto com os povos nativos. 
52 Essa área foi adquirida da Bolívia em 1903 (outro engodo histórico), por meio da compra no valor de 2 
milhões de libras esterlinas uma extensão territorial de 191.000 km², para o Brasil. 
53O movimento pentecostal começa em South Bend, cidade do Estado Indiano, dos EUA. Nesta cidade 
havia uma fábrica de automóveis que usou borracha brasileira, bem como fabricante de bolas de 
borracha e pneus. 
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capital industrial, consolidando a política imperialista por meio da economia da 

borracha no Brasil. O liberalismo industrial visava apenas ao aumento da riqueza, sem 

se preocupar com a situação de miséria no espaço urbano em que estavam envolvidos os 

produtores. Entre 1877 e 1879, o Nordeste brasileiro sofreu uma das piores secas de sua 

história. Portanto, o crescimento do período da borracha só foi possível devido ao fluxo 

de pessoas famintas e flageladas que fugiam da seca nordestina, rumo aos seringais do 

Norte.  

 

Não só a febre; na floresta também aguardava um regime de trabalho semelhante à 
escravidão. O trabalho era pago em espécie – carne seca, farinha de mandioca, rapadura, 
aguardente – até que o seringueiro saldasse a suas dívidas, milagre que só raras vezes 
acontecia. Havia um acordo entre os empresários para não dar trabalho a quem tivesse 
dívidas pendentes; os guardas rurais, postados nas margens dos rios, disparavam contra 
os fugitivos. Dívidas se somavam às dívidas. À dívida original, pelo transporte do 
trabalhador desde o Nordeste, agregava-se a dívida pelos instrumentos de trabalho, 
facão, faca, baldes, e como o trabalhador comia, e, sobretudo bebia, pois no seringal 
nunca faltava a aguardente, quanto mais antigo ele fosse, maior era a dívida que 
acumulara. Analfabetos, os nordestinos eram vítimas indefesas dos passes de mágica da 
contabilidade dos administradores. (GALEANO, 2015, p. 124.) 

 

O cinturão da miséria foi construído no Norte e Nordeste para que, até os dias de 

hoje, se incutisse a ideia de meritocracia por riqueza ou pobreza54. Uma faixa de 

miserabilidade sustenta a riqueza de poucos. Uma região onde o direito à propriedade é 

sagrado, mas a sacralidade é dos latifundiários e a reforma agrária não prospera entre os 

trabalhadores.  Esse foi o momento de superação do sentimento de “atraso histórico”. 

Era um novo estilo de vida e de uso dos espaços para poucos. Assim se realizaram as 

condições da Belle Époque na Amazônia. O lado festivo, urbano e civilizado procurou 

esconder as monstruosidades cometidas aos seringueiros que, literalmente, tombavam 

no esquecimento sem nenhuma Lei trabalhista para ampará-los.  

Uma classe que necessitava consumir o que era valorizado lá “fora”, o que vinha 

de “fora”, do estrangeiro, que precisava se aproximar do capital europeu ou norte-

americano, paradigma do progresso e da civilidade. Desta forma, foi implantado um 

gosto de consumo que valorizava o que vinha de fora.  

                                                           
54Por exemplo, o norte americano comprou e usurpou metade das terras ao norte do rio Negro, e para a 
United States Steel Co., foi dado, pelas mãos do general Garrastazu Médici enormes jazidas de ferro e 
manganês da Amazônia. 
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Cada novo seringal aberto era um novo ponto de vendas de bens e consumo. As 

mulheres tinham seus comportamentos controlados e serviam quase como uma vitrine55 

da moral e dos bons costumes. Um dos resultados da construção do capitalismo foi o 

consumo exacerbado, a criação do desejo para que assim nascesse a necessidade, 

sobretudo, nas mulheres, do consumo, como se fosse próprio da natureza feminina 

desejar consumir mais que tudo na vida. O lema era estar na moda.  

No entanto, a promoção da satisfação pelo consumo do que tem dentro do último 

vapor era para quem poderia comprar. Assim, prontamente se constrói a diferença 

hierarquizada que nada mais é do que diferença de classe em uma construção de 

gênero56. As sociedades contemporâneas foram definindo papéis, desejos e funções 

diferenciadas nos sujeitos. A mulher, como propriedade do pai e, por conseguinte do 

marido, sem direitos políticos, econômicos e sociais foi atravessando a história nos 

diferentes lugares sociais, mas não sem resistência.  

E se, de fato, no cenário urbano de Belém e Manaus consagraram-se fachadas 

com novas técnicas e materiais de construção (vindos da Itália, Portugal e França); 

novos princípios de higiene e normas estéticas, bem como novos profissionais 

estrangeiros para executarem as alterações de estilo foram sendo postos. É importante 

considerar a dimensão moral57 das transformações urbanas, no sentido de impor regras 

de conduta, hábitos de higiene e racionalização do uso dos espaços públicos. Apesar das 

medidas, no início do século XX, Belém e Manaus eram grandes focos de febres que, 

provenientes da malária, assolavam, sobretudo os estrangeiros desprovidos de 

imunidade. Para solucionar o problema que difamava a cidade e amedrontava seus 

moradores, o Governo promoveu uma campanha de higienização, conhecida como “ovo 

da serpente”, a gênese de um modo de administração no qual o objetivo não é a 

                                                           
55Michelle Perrot trabalha “Mulheres Públicas” sobre as figuras femininas em espaços urbanos parisiense 
no séc XIX escreve “esculturas monumentais, alegorias religiosas, cartazes publicitários ou políticos 
tomam o corpo das mulheres como suporte de suas mensagens...as mulheres tem uma função de 
representação...sua elegância, seu luxo e mesmo sua beleza exprimem a riqueza ou o prestígio de seus 
maridos...a prostituição...assume as formas mais diversas”.  (PERROT, 2007, P. 15) 
56 Michelle Perrot no texto, “Os silêncios do corpo da mulher” Em O corpo feminino  (MATOS, Maria 
Izilda S. De, e SOIHET, Rachel (org.), 2003)em debate faz uma leitura feminista interessante que contribui 
para esse contexto da mulher no espaço público que descreve neste contexto. Ela diz que o corpo da 
mulher é comparável aos dois corpos: do rei (o corpo privado deve permanecer oculto) e o público 
(aquele que é exibido, apropriado e carregado de significação). Por isso a existência da prostituta, da 
esposa, da polaca. Neste caminho, explica-se pela via da “miséria sexual” de Perrot como alimento para a 
prostituição e a galanteria(p.15).     
57 A dimensão moral deve estar relacionada com a moralidade desta época: considerar a mãe como 
controladora e mantenedora dos bons costumes e da memória da família; a mãe, aquela mulher de 
‘sexualidade decepcionante’ que fica em casa com o dever de vigiar a educação moral e a boa conduta 
das filhas, especialmente, no ponto de vista da sexualidade. 
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superação, mas a gestão burocrática da pobreza como pilar básico da política social. 

(SEVCENKO, 2010, p. 135).  

Nessa história de exploração, foram as mulheres as principais responsáveis pelo 

bem-estar da família, o cuidado com a saúde dos filhos, do marido, a higiene doméstica, 

a reafirmação do espaço privado, como sendo o seu espaço de atuação, mesmo quando 

houve a necessidade de trabalharem na fábrica. Izilda (2003) fala sobre a 

“maternologia” vinculada às ideias higienistas, à mulher como redentora da maternidade 

e protetora da infância.  

Nesse cenário, em 19 de novembro de 1910, os missionários Gunnar Vingren e 

Daniel Berg chegaram ao ‘topo da luz’ da escadaria de pedra em Belém do Pará, com 

suas roupas de inverno, como passageiros da terceira classe do navio Clemente, 

conforme descrevemos no capítulo anterior. Os evangélicos batistas que haviam 

passado pela pentecostalização norte-americana, já estavam no Brasil, com o espírito 

puritano dos que estão à margem, mas com novas motivações dos pobres de Belém do 

Pará.  

 

 (...) o pietismo batista, segundo Maciel (1988), caracteriza-se por uma vivência mais 
ligada ao passado, por meio da bíblia e em interpretação literalista e a histórica, e ao 
futuro, na perspectiva da vida extraterrena, quando o cotidiano se dilui e enfraquece. A 
sociedade com seus atrativos era vista em perspectiva negativa (mundana) e o viver 
cotidiano era um peso a ser suportado como “lugar de provação”. A apresentação do 
cristianismo batista no Brasil, segundo este autor, acompanhou àquela forma agressiva 
que sempre acompanhava as atitudes proselitistas dos missionários. Para ele, o pietismo 
foi o movimento que inspirou e enviou a maior parte de missionários americanos para o 
Brasil e penetrou as organizações eclesiásticas, impondo categorias e meios de 
interpretação da bíblia, do comportamento pessoal e da vida em geral das pessoas. 
(RIBEIRO, 2011, p. 5.)  

 

Em Estocolmo, segundo Kajsa Norell (2011), as ilustrações das histórias em 

quadrinhos para crianças da igreja demonstravam que nessa época na igreja pentecostal 

brasileira havia um número maior de mulheres do que toda a população da Suécia. As 

ilustrações mostravam o quanto os missionários achavam a comida intragável, como 

ficaram exaustos no navio que ancorou no rio Amazonas e os barcos menores nos quais 

atracaram em terra firme. Também ilustravam que, somente depois de todos 

desembarcarem, os passageiros da terceira classe saíam e pisavam em solo brasileiro.  

Na época do período da borracha, a Belém Belle Époque se constituiu exceção 

diante de tantas outras realidades pobres do Brasil e esta situação incomodou Anders 

Petter Franklim, líder sueco do movimento pentecostal que entrou em conflito com a 
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Suécia por causa dos seringueiros daqui (NORELL, 2011). No entanto, Kajsa Norell 

(2011, p. 44) afirma que os suecos fundadores das Assembleias de Deus não pareceram 

inconformados. Sobre os anos nos quais Gunnar e Daniel passaram aqui, não há registro 

de qualquer envolvimento com a busca de transformação social.  

Havia foco pentecostal ou igrejas pentecostalizadas na cidade de South Bend, 

Indiana, Estados Unidos. Em virtude desta cidade possuir uma fábrica de automóveis, 

havia uma ligação econômica com o Brasil através da importação de material bruto do 

Pará. Por conta disso, os fundadores Daniel Berg, Vingren e o sueco Adolf Ulldin 

tomaram conhecimento do Brasil, ao se converteram ao pentecostalismo. O historiador 

Paulo Siepieski (2002) relata que os jornais da cidade escreveram sobre o Pará, 

relacionando-a com a borracha. Por volta dos anos 1900, o assunto “cidade da borracha” 

já estava na mente das pessoas na região de Chicago. 

Daniel Berg e Vingren também tiveram acesso aos relatórios do missionário Erik 

Nilson que já tinha viajado dos EUA para o Pará, em 1887. Erik Nilson viveu com seus 

pais em Kansas, onde Gunnar também viveu. Tais detalhes são importantes, porque 

evidenciam as relações sociais construídas ao longo do tempo e que resultaram na 

fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Além disso, auxiliam na compreensão das 

chamadas “revelações de Deus” aos fundadores, ou seja, como os missionários 

interpretaram os fatos cotidianos ocorridos a partir da devoção à religião e realizaram 

uma interpretação subjetivada destes fatos58.  

Cabe a ressalva para o “padrão migratório” na época, conforme salienta Norbert 

H. C. Foerster (2010)59, ou seja, o destino da maioria dos migrantes suecos era seguir 

um parente que já havia migrado para os Estados Unidos. Assim sendo, Gunnar também 

saiu da Suécia e foi morar com seu tio Carl Vingren, em Kansas City. Logo as 

informações eram trocadas. Em relação à produção da matéria-prima do Norte 

brasileiro, Paulo Siepierski (2002), referindo-se às pesquisas de Paul Freston, afirma: 

Na realidade, “Pará” era uma palavra muito conhecida na região de Chicago. Desde o 
aperfeiçoamento do processo de vulcanização efetuado por Charles Goodyear em 1839 
a borracha havia se tornado um insumo industrial essencial. Entre 1860 e 1910 a 
Amazônia reinou absoluta como fornecedora de borracha para a indústria mundial– esse 
é também o período em que Chicago se torna o centro industrial dos Estados Unidos – e 
o tipo “Pará”  era considerado o padrão mundial de qualidade dessa matéria-prima. No 

                                                           
58Não estamos aqui partindo do pressuposto de ‘desonestidade’ por parte dos missionários ou religiosos 
em geral, mas no fato da interpretação que se dá às ações ocorridas, podendo ser elas, as mais 
corriqueiras. 
59 FOERSTER, Norbert H. C. Migração e religião: padrões de migração no pentecostalismo mais antigo 
brasileiro. Universidade Metodista de São Paulo. Estudos de Religião, v. 24, n. 38, 101-128, jan./jun. 
2010. https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/ER/article/view/1985/2022 
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início deste século, longe de ser um local desconhecido no canto do mundo, Pará, como 
Belém (Santa Maria de Belém do Grão Pará), era conhecida naquela época, abrigava 
centenas de casas de exportação, que estavam em contato com o mundo todo. O nome 
“Pará” era uma constante nos centros industriais, como Chicago, principalmente em 
1910, quando o governo brasileiro através da política conhecida como “valorização” 
forçou o preço da borracha tipo “Pará” acima de seis dólares por quilo, triplicando o 
preço em relação aos anos anteriores. Em South Bend, especificamente, onde em 1910 
Olof Adolf Ulldin profetizou para Vingren e Berg que eles deveriam ir para “Pará”, 
havia uma fábrica de automóveis, a Studebaker Automobile Company, que usava muita 
borracha oriunda do Brasil. Em Mishawaka, cidade contígua a South Bend, havia 
também uma grande importadora de borracha tipo “Pará”, a Mishawaka Woolen 
Manufacturing Company, que era a maior empregadora da cidade e fabricava artefatos 
de borracha, como sapatos, botas, capas de chuva, pneus, et... Como a borracha era um 
insumo muito caro, havia várias fábricas de reaproveitamento das sobras de borracha. 
Em Mishawaka havia a Rubber Regenerating Company, que começou a operar em 
1909. Uma de suas competidoras, a Bloomingdale Rubber Company, da Pensilvânia, 
colocou no mercado em 1914 um tipo de borracha reaproveitada de pneu sólido 
denominado “Black Pahrah”, em clara referência à qualidade da borracha tipo “Pará”. 
Em 1910, a borracha era um assunto importante em South Bend, com uma rápida 
olhada nos jornais da época revela. (SIEPIERSKI, 2002, p. 17.) 

 

Tanto a composição econômica, quanto o padrão migratório são bases de 

compreensão para um cenário possível para os missionários suecos escolherem Belém 

do Pará aqui no Brasil para campo de missão. E Siepierski continua:   

Fora as alusões a borracha, praticamente não há nenhuma referência ao Brasil nos 
jornais em 1910. A exceção fica por conta da visita aos Estados Unidos do presidente 
eleito Hermes da Fonseca, em agosto, e da revolução republicana em Portugal no início 
de outubro. Entretanto, o principal jornal sobre borracha [The India Rubber World] 
dedicou em 1910 uma série de artigos sobre Pará, resultado da visita do editor desse 
jornal, Henry C. Pearson, ao Brasil quando do Congresso Comercial, Industrial e 
Agrícola de Manaus. Os comentários de Pearson sobre o cotidiano no Pará [Belém] 
estão ilustrados com dezenas de fotos e mapas. Em seu discurso em um coquetel 
realizado no Hotel da Paz ele fala sobre a beleza da cidade e suas vantagens sobre as 
cidades norte-americanas, citando o sistema de trolley cars, a ausência de poluição e a 
limpeza. A julgar pelo número de cartas que o editor recebeu, seus artigos despertaram 
o interesse de muita gente sobre o Pará e a região amazônica. O diretório da cidade de 
South Bend para o ano 1910 lista Uldin como pintor e empregado da Oliver Chilled 
Plow Works, uma fábrica que exportava implementos agrícolas para diversos países. 
Ele era membro da First Swedish Baptist Church, cujo pastor, Henry Nelson, deixou-a 
em junho de 1910, quando então F. A. Sandgren assumiu interinamente o pastorado. A 
partir desse momento o anúncio da igreja no The South Bend Tribune passou a conter a 
seguinte declaração: "Essas reuniões são todas segundo as linhas pentecostais". Pouco 
tempo depois, porém, a direção da denominação lacrou as portas do templo para 
impedir a realização dessas reuniões pentecostais. Assim o grupo passou a se reunir na 
casa de Uldin e posteriormente ajudou a fundar a First Assembly of God de Mishawaka. 
O templo da First Swedish Baptist Church passou, em 1921, para a Grace Zion Church 
e posteriormente, nos anos 70, para a Miracle Temple Church of God in Christ. 
(SIEPIERSKI, 2002, p. 17.) 

 

Portanto esse cenário social propiciou a vinda dos missionários a Belém do Pará. 

Em 1909 Gunnar é pastor da igreja em South Bend na Indiana e será na casa Uldin que 

Gunnar receberá a mensagem “profética” que lhe dará a certeza de sua missão ao Brasil 
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juntamente com seu companheiro Daniel Berg. E ao chegarem ao Brasil como líderes 

batistas nos EUA se alojam no porão da casa de um pastor batista, pastor Eurico Nelson. 

Desde o início, um universo supersticioso dos pentecostais se revela e, neste 

sentido, a jornalista Kajsa Norell assevera: “Afirmavam como algo de Deus coisas 

muito óbvias da religiosidade popular brasileira” (2011, p. 8). Ela mostra que o Brasil 

era “terra fértil” para o movimento pentecostal, pois o povo misturava facilmente muitas 

religiões e crença em espíritos, mesmo aqueles que pertenciam a Igreja Católica. Essa 

característica do povo era boa para o movimento pentecostal, porque os evangélicos 

pentecostais tinham como base a ênfase na doutrina do Espírito Santo. Kajsa presumiu 

desse “terreno fértil”, ao estudar o pentecostalismo brasileiro: uma religião com ênfase 

sustentável sobre o Espírito Santo e, portanto, facilmente acessível aos brasileiros.   

Nessa “terra fértil”, também não se pode desconsiderar que, desde sua origem, o 

Brasil, como tantos outros países foi governado pela elite, que no caso brasileiro tem 

suas peculiaridades, mas sobretudo seus interesses sempre predominaram sobre a 

grande massa populacional, permanecendo aquém da malha protetiva do Governo 

elitista brasileiro. Os escassos direitos básicos indicam que se não existe um Governo 

para cuidar da população, a igreja apresenta-se como a única forma de os pobres 

brasileiros serem cuidados, mesmo que seja no âmbito espiritual.  

Desde então, nas periferias, nos morros, nas comunidades empobrecidas e mais 

violentas, não é raro que seja a igreja Assembleia de Deus a resposta às necessidades 

básicas das pessoas, pois na igreja elas encontram alívio, mesmo que espiritualizado, 

para continuar a ter força, energia e vigor para viver. Isto se verifica na história das 

Assembleias de Deus, quando se atenta aos dados relacionados ao seu crescimento. 

Em 1910, os primeiros sinais de crise no comércio de exportação da borracha 

silvestre tornavam-se evidentes. Com a significativa diminuição da exportação da 

borracha, os efeitos da crise abalaram diretamente a praça comercial de Manaus, 

afetando todos os segmentos da economia regional. O seringueiro dependia diretamente 

da comida e do material de trabalho que era fornecido pelo seringalista. Com a queda do 

período da borracha, os nordestinos começaram a retornar para suas terras, isto é, do 

Norte ao Nordeste. Eram esses pobres os principais grupos alcançados pelo 

pentecostalismo na passagem por Belém, ao mesmo tempo em que também se dirigiam 

ao Norte e Nordeste, a partir de Belém.  

Sociólogos como Marx e Durkheim, entre outros ligados à religião, constatam 

que nos períodos de crise a adesão à religião e as práticas religiosas tendem a crescer. 
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No caso em questão, a Assembleia de Deus cresceu em número e, paradoxalmente, em 

construções de templos, en um momento de crise. Norell (2011) afirma que os 

missionários suecos viram nesse caos social uma boa oportunidade de evangelizar: 

“Gunnar vê a crise da borracha e o sofrimento do povo como algo bom, ou seja, os 

pobres ficariam mais receptivos a mensagem pentecostal”  (p. 09).  

Os fundadores viam na necessidade a oportunidade, pois poderiam ajudá-los 

com alimentos e roupas, e assim abririam seus corações ainda mais facilmente para o 

senhor Jesus Cristo. Gunnar escreveu para o jornal The Herald que os pobres 

brasileiros, especialmente as crianças, viviam em piores situações que os animais 

domésticos na Suécia e assim solicitava que as pessoas enviassem dinheiro para as 

missões suecas aqui no Brasil. Lina e Samuel Nyström escreveram, em 1917, que era 

um momento difícil no Pará. Neste momento, a igreja se orgulhava em se manter longe 

da crise secular: “As pessoas pobres que fugiam da seca do Nordeste foram destinatárias 

físicas da mensagem pentecostal” (NORELL, 2011, p. 85). A situação socioeconômica 

foi fundamental para o crescimento da igreja.  

Um olhar mais amplo leva-nos ao evento da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). O conflito da primeira guerra leva evidencia a sucessão de equívocos praticados 

pela elite nacional local fragilizando ainda mais o sistema econômico vigente. Os 

impactos da Guerra na cidade de Manaus foram sentidos de imediato. Os navios que 

transportavam produtos para o Estado não conseguiam chegar, provocando longos 

períodos de falta de alimentos na cidade.  

 Nessa pesquisa, parece plausível revermos os contextos históricos Brasil-Suécia 

para perceber a construção sociocultural e política, especialmente, para as mulheres. Há 

uma construção perversa registrada na história que, muitas vezes, é intencionalmente 

ignorada. Para entender as atitudes políticas e sociais referentes às mulheres é preciso 

reconhecê-las como consequências históricas, heranças socioculturais.  

 Não se trata de comparar, mesmo porque falamos de culturas e de territórios 

incomparáveis, de um novo e de um velho mundo. Neste, sempre houve uma forma 

totalmente diferente de formar intelectuais e religiosos. Contudo, nesse período, os 

países nórdicos em geral, incluindo a Suécia, passavam por situações de fome, 

desemprego e injustiça social.  

 A economia da Suécia era agrária e rudimentar, pois quase 90% dos habitantes 

viviam do trabalho do campo. Nos bairros operários da capital, Estocolmo, a 

insalubridade era fortíssima e os operários alugavam camas em casas paupérrimas e 
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superlotadas, bem semelhante ao que ocorria com os trabalhadores indígenas, negros e 

posteriormente imigrantes, nas capitais brasileiras, a exemplo, no Norte brasileiro do 

“período da borracha” e da Belle Époque.  

Diferentemente do Brasil, a Suécia, nesse período, já gozava de equilíbrio entre 

os poderes do parlamento e do rei foi, constitucionalmente estabelecido em 1809 

(Wallin, 2014). País pequeno no norte da Europa, chegou a ser potência militar no 

século XVII; passou no século XVI pela reforma luterana e difundiu sua fé reformada 

cristã. No entanto, no século XIX, a Suécia tinha se tornando pobre, de população de 

maioria rural, que vivia em vilas de casas quase todas em uma única rua central, com a 

igreja luterana e a casa paroquial no centro, e cada morador tinha um campo para 

plantar e colher seu sustento. A vida em comum acordo era mais que uma convivência, 

era sobrevivência. Em vilas maiores, podia-se encontrar até delegacia de polícia. 

Entre 1851 e 1930, cerca de 1,3 milhão de suecos, ou seja, 25% da população, 

emigraram em busca de um futuro melhor e sua principal rota de fuga foi os Estados 

Unidos. Nesse período, vieram para o Brasil cerca de dez mil imigrantes. No final de 

1800, missionários suecos começaram a viajar pelo mundo para espalhar sua fé 

protestante. Segundo Kajsa Norell (2011), quando os missionários retornavam para a 

Suécia eram tratados como heróis. Tornar-se um missionário foi uma maneira de ver o 

mundo, afirma a autora e, portanto, eram tratados com respeito.   

Frida Strandberg nasce em meio a esse cenário social, em 1891. Milhares de 

jovens e meninas suecas foram trabalhar como empregadas domésticas em lares 

americanos. Todavia, Frida desejou tornar-se missionária. No início de 1900, havia 450 

missionários suecos em todo o mundo, dos quais 160 pertenciam à Igreja Sueca. As 

mulheres tinham papéis muito maiores nessas viagens missionárias que em suas igrejas, 

embora houvesse alguns pregadores femininos famosos já em 1850. Dentro das igrejas 

pentecostais na Suécia, havia várias mulheres em posições de liderança em 1800, como 

Catherine Booth, a esposa do fundador do Exército da Salvação, e os cursos de Bíblia 

foram abertos a homens e mulheres. 

Desde o início do século XIX, a Suécia já havia erradicado o analfabetismo e os 

jornais circulavam em grandes tiragens por todo o país. Em 1842, o ensino primário 

gratuito era obrigatório. Claro que não sem resistência por parte dos setores 

conservadores que não viam lógica em educar os mais pobres, pois isso poderia 

provocar sentimentos revolucionários.  
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Diferentemente da história da Educação no Brasil, a partir de 1842, na Suécia 

cada vez mais os filhos dos trabalhadores e da classe média baixa passaram a alcançar a 

universidade, ao mesmo tempo que reformas estruturais reduziam a corrupção na 

administração pública. Esse modelo foi fazendo nascer uma Suécia cada vez mais 

desenvolvida e transparente. Surgiria também nos fins do século XIX uma série de 

movimentos populares de organização democrática, sindicatos e movimentos 

trabalhistas, que lutavam por melhorias nas condições de trabalho, bem como por 

direitos trabalhistas.  

Grupos religiosos que pregavam práticas religiosas fora da igreja oficial 

luterana, as “Igrejas Livres”, surgiram como movimentos abstêmicos que defendiam o 

fim do alcoolismo e abriram cooperativas que organizaram a distribuição de bens de 

consumo mais baratos. Foram movimentos populares que atuaram como “verdadeiras 

escolas de treinamento democrático”, segundo Claudia Wallin (2014). Antes mesmo do 

desenvolvimento e fortalecimento do sistema parlamentar e do sufrágio para as 

mulheres, que só viria em 1921. 

Assim a Suécia, embora com extrema pobreza durante o século XIX e início do 

século XX, desenvolve-se apostando em uma população educada e capacitada o que a 

tornaria em um país próspero e sofisticado já em meados do século XX, levando assim, 

muitos imigrantes de volta para casa.  

Um país que posteriormente primará seguir o “welfare state, um Estado-

providência baseado na igualdade de oportunidades, solidariedade social, saúde, 

educação e cultura para todos”  (WALIIN, 2014, p. 279). Para tanto utiliza como 

palavras de ordem “inclusão social”. As metas do programa Estado-providência 

implementadas, a partir de 1930, serviu para articular uma rede protetiva para os 

cidadãos. 

Tais contextos socioculturais, diferenciados para homens e mulheres, tanto no 

Brasil como na Suécia proporcionaram rumos diferentes a esses dois países e 

consequentemente aos seus cidadãos e cidadãs. As mulheres, em geral, no Brasil além 

de não obter reconhecimento histórico das suas variadas lutas por direitos restou-lhes a 

falta de oportunidades. Enquanto a Suécia proporcionará a Frida, mesmo como uma 

mulher pobre mais acesso à educação, sob uma base mais democrática, diferentemente 

da maioria das mulheres assembleianas e, mesmo assim, foi Frida foi suplantada pelo 

sistema patriarcal brasileiro-sueco. 
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3.2 Trajetórias de mulheres que resistiram 
 

 A história das mulheres dificilmente não será perpassada pela história dos 

movimentos feministas – estão intrinsicamente ligadas. Diante desses diversos 

contextos devemos ressaltar o movimento feminista brasileiro, através das várias 

mulheres que traçaram sua trajetória de vida por caminhos de luta. No entanto, nem 

índias, nem negras, desde a colonização exploratória no Brasil, deixaram de lutar para 

que todas as mulheres pudessem hoje desfrutar de liberdade política e intelectual, ainda 

que parcialmente, pois todas e todos estão sujeitos ao sistema econômico.  

A alforriada Eva Maria do Bonsucesso colocou um homem na cadeia, em 1811, 

após ser esbofeteada por um funcionário da realeza. Luisa Mahin, a quituteira, aprendeu 

a ler e escrever com a filha de seu senhor, em 1835, e foi uma das lideranças do Levante 

dos Malês. A índia potiguar, Clara Camarão, lutou no século XVII, na guerra para 

expulsar os holandeses de Pernambuco. Em 1859, Maria Firmina dos Reis, educadora 

negra, publicou o livro Úrsula que em 1975 foi reconhecida como a primeira mulher a 

escrever um romance abolicionista. Afinal, “o lugar da opressão é também o lugar da 

resistência”. (SHUMAHER & CEVA, 2015, p. 16.)  

 

Nas primeiras décadas do século XIX, a imprensa feminina – bastante efervescente e 
liderada por mulheres que tiveram o privilégio do ensino privado – reivindicava a 
emancipação moral e a educação pública para todas as mulheres. Alguns títulos 
exemplificam a intensa produção feminina nos anos 1800 como: Espelho das Brasileiras 
(PE/1831); Belona (RS/1833); O Jornal das Senhoras (RJ/1831); O Bello Sexo 
(RJ/1862); O Sexo Feminino (MG/1873); A Família (SP/1888), entre outros jornais. 
(SHUMAHER & CEVA, 2015, p. 19.) 

 

Através da imprensa, muitas mulheres criticaram o modo como eram tratadas e 

como seus direitos eram negados. De acordo com estudiosas e estudiosos dessa 

temática, o direito do sufrágio das mulheres aqui no Brasil, e em muitos outros países, 

foi um dos temas que mais mobilizou o debate político do século XIX. Até então, o 

discurso de negação dos direitos das mulheres baseava-se sempre na resposta de que as 

mulheres se desvirtuariam de seus papéis “naturais” de mãe, esposa e educadora de seus 

filhos, causando o caos na base da sociedade. 

As mulheres sempre trabalharam para manter essa sociedade patriarcal, 

escravocrata e, predominantemente rural, mas seus direitos de cidadania sempre lhes 

foram negados. Somente quem tinha posses podia exercer direitos políticos. Por isso as 
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mulheres foram tidas como perturbadoras da ordem social vigente. Nísia Floresta, 

pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nascida em 12 de outubro de 1810, 

educadora, escritora e poetisa brasileira, lutou pela emancipação das mulheres, 

defendendo a educação como instrumento possível para tal libertação. Publicou livros 

em defesa dos direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. 

Entretanto, foram os papéis sociais tradicionalmente atribuídos aos homens e às 

mulheres que predominaram nas primeiras escolas fundadas no século XIX, nas quais, 

em raríssimas exceções, aceitavam mulheres fortalecendo ditos populares, tais como: 

“Mulher que sabe latim não tem marido e nem bom fim” e “Escravos que sabem ler 

acabam querendo mais do que comer” (SHUMAHER & CEVA, 2015, p. 43). Essas 

forças não impediram que mulheres como Nísia Floresta (em 1838) e a negra Maria 

Firmina dos Reis (em 1880) abrissem escolas para meninas e escolas mistas, porque 

acreditavam na educação e no seu poder transformador. 

Fatos históricos servem tanto para contextualizar a questão das mulheres como 

para demonstrar que elas nunca foram apáticas ao trabalho nem às lutas contra os 

opressores. Esses fatos não negam o apagamento intencional das mulheres na história 

do Brasil e nas instituições, além do largo caminho de luta das mulheres que sempre 

sofreram com os vários retrocessos dos caprichos dos machos. Opressão-resistência-

apagamento foi o caminho percorrido por muitas mulheres. De Decca (2004) explora 

como o apagamento da memória histórica pode ocultar as reais intenções da burguesia 

em omitir a luta de classes travada na “Revolução de 30” e apagada na memória popular 

por arranjos políticos. Ele a denomina como o “silêncio dos vencidos”. Contar a história 

a partir dessa conexão com as mulheres oprimidas que resistiram e sofreram 

apagamento, é contar a história dos vencidos ou a história do silêncio e/ou 

silenciamento dos vencidos. 

Tal história nos convida a refletir sobre o protagonismo das mulheres na história 

e as motivações de seus apagamentos. Em 19 de abril de 1879, D. Pedro II, aprova uma 

lei autorizando a presença feminina nos cursos superiores, embora já houvesse mulheres 

anteriormente lutando por tais direitos. Entretanto, as mulheres só poderiam frequentar 

com autorização do pai, em caso de solteira, e do marido, caso fosse casada. Apesar de 

oficialmente aceitas, pouquíssimas mulheres frequentaram cursos de nível superior 

nessa época. 

Em 1885, a gaúcha Isabel de Souza Matos, cirurgiã dentista, requereu seu direito 

ao voto pela Lei Saraiva n. 3.029, de 09/01/1881, que garantia o voto aos que tivessem 
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título científico. Isabel ganhou em segunda instância, mas não exerceu seu direito, 

porque a República recente convocou os eleitores para a Assembleia Constituinte. Logo 

que Isabel soube, procurou a Comissão de Alistamento, mas como morava no Rio de 

Janeiro, o então Ministro do Interior José Cesário de Faria Alvim negou-lhe o direito já 

adquirido, alegando ser improcedente. O Ministro interpretou que a Lei Saraiva 

concedia direito ao voto àqueles que possuíssem título científico, mas não quando 

fossem mulheres, porque a mulher não tinha direito de votar nem com título nem sem 

título científico.  

Cinco anos mais tarde, em 1890, no primeiro ano da República, outra mulher, 

também chamada Isabel, mas agora uma baiana, lsabel Dillon, apresentou-se como 

candidata a deputada na primeira Constituinte Republicana, com o argumento de que a 

lei eleitoral de fevereiro de 1890 não excluía as mulheres, mas só estabelecia que 

maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever (não explicitando o sexo) poderiam se 

candidatar:  

Em sua candidatura, ela defendia os princípios da igualdade religiosa, a ampla liberdade 
de pensamento e a aprovação de leis de proteção à criança, à mulher e ao operariado 
nascente. Só que, no fim, Isabel Dillon não conseguir se quer se listar para votar, mas 
tornou pública sua candidatura no jornal A Família, de Josefina Álvares de Azevedo. 
Em seu manifesto enfatizou que: “(...) entendo que um governo democrático não pode 
privar uma parte da sociedade de seus direitos políticos, uma vez que as mulheres não 
foram francamente excluídas da Constituição vigente”. (SHUMAHER & CEVA, 2015, 
p. 54.) 

 

Os movimentos feministas do século XIX superaram a mentalidade de muitos 

homens e mulheres de nosso tempo. As mulheres que conseguiram, a despeito de suas 

condições, quebrar o silêncio imposto e superar a negação de suas cidadanias abriram 

caminhos ao direito de estudar e, posteriormente, ao direito de votar, fortalecendo as 

mulheres para o movimento feminista brasileiro.  

 

Tudo quanto está sucedendo estava previsto. As democracias vão começar aprendendo a 
ser a expressão fiel sincera de um regime social e político da igualdade humana. A 
mulher que não pudera conseguir ser compreendida na Declaração dos Direitos do 
Homem proclamados pela Revolução Francesa, a grande paria e dolorosa escrava, que 
usa braceletes de ouro em memória das algemas de ferro, foi libertada pela guerra e 
sentada ao lado do homem no trono da terra. As mulheres russas, finlandesas, 
dinamarquesas, norueguesas, suecas, alemães e inglesas – quer dizer, uns cento e vinte 
milhões de mulheres na velha Europa – já partilham ou brevemente partilharão do 
governo, não só contribuindo com seu voto para a eleição dos legisladores, como 
podendo ser elas próprias eleitas para o exercício do poder legislativo.(...) Todos os dias 
se leem nos jornais e revistas do Rio apreciações deprimentes para a mulher. Não há, 
talvez, cidade do mundo onde menos se respeite a mulher. (...) O que deve consolar a 
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brasileira é que os homens que essas coisas escrevem são piores do que a pior das 
mulheres. E são esses os seus mais severos juízes...!60 

 

A Era Vargas (1937-1945), ou Estado Novo, período governado por Getúlio 

Vargas, foi um divisor de águas na história brasileira, devido a inúmeras transformações 

sociais e econômicas. Foi palco de muitos conflitos, a exemplo da quebra da Bolsa de 

Nova Iorque, em 1929. Iniciou-se, então, uma crise econômica em escala mundial, com 

repercussões todas as economias que tinham alguma participação nos mercados 

internacionais, especialmente no Brasil, por suas exportações de café. Para as mulheres, 

o Estado Novo trouxe alguns retrocessos nas conquistas e lutas por direitos que vinham 

sendo travadas desde a era colonial, por mulheres índias, negras, pobres, brancas da 

corte ou da elite, letradas ou proletárias.  

O final do século XIX e o início do século XX marcam o nascimento do 

feminismo como movimento que marcará a luta pela emancipação política e intelectual 

das mulheres, não sem resistências. Por exemplo, o caso do jornalista, romancista e 

escritor Lima Barreto (1881-1922), que chega a declarar-se antifeminista criticando 

Bertha Lutz e Leolinda Daltro:  

Assim, em um contexto em que as capacidades intelectuais do “belo sexo” eram 
questionadas, alguns nomes surgiram no cenário da sociedade e não passaram 
despercebidos, sendo alvos de cronistas da época, como o romancista Lima Barreto. 
(SHUMAHER & CEVA, 2015, p. 53.) 

 

Apesar de serem legalmente impedidas e por fazerem parte da sociedade 

patriarcal, é importante reconhecer que muitas mulheres nunca deixaram de lutar para 

alterar essa realidade. Em 9 de julho de 1932, eclodiu a Revolução Constitucionalista 

em São Paulo, estendendo-se até o dia 2 de outubro de 193261. O estopim da revolta 

paulista foi a morte de quatro estudantes paulistas, assassinados no centro de São Paulo 

por partidários de Getúlio Vargas, em 23 de maio de 193262. A população saiu às ruas 

para protestar contra a presença do ministro Osvaldo Aranha na cidade. Pedro de Toledo 

montou um novo secretariado de governo sem a interferência dos tenentes e de Osvaldo 

Aranha. O movimento deflagrou a revolução de 1932.  

                                                           
60 Trecho retirado do Artigo publicado na Revista da Semana de 14 de Dezembro de 1918: “Somos Filhos 
de Tais Mulheres”, escrito com o pseudônimo de Iracema, por  Bertha Lutz.  BANDEIRA, Loudes & 
MELO, Hildete, Pereira de. Tempos e Memórias. Brasília-DF, Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
2010. (p.15,16). http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2010/titulo-e-memorias 
61 Desde 1997, pela lei estadual paulista nº 9.497, o dia 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, 
relembrando a data.  
62 Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes de Sousa e Antônio Camargo de 
Andrade (cujos nomes vieram a formar a sigla M.M.D.C. - Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo). 
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O movimento constitucionalista envolveu um grande contingente de voluntários 

civis e militares que travaram uma luta armada contra o "Governo Provisório", chamado 

pelos paulistas de “a ditadura”.63 As mulheres, mães, esposas, donas de casa, 

enfermeiras, costureiras e cozinheiras, além das que pegaram em armas, atuaram na 

indústria bélica ou auxiliaram nas tarefas referentes ao suporte logístico. Por volta de 72 

mil mulheres participaram do que seria conhecido como um dos maiores movimentos 

armados da história do Brasil. 

Maria Stella Rosa Sguassábia, professora primária em Araraquara/SP, infiltrou-

se nas tropas. Revelada sua identidade, foi expulsa e teve suas roupas e sua arma 

jogadas fora. Contudo, recolheu suas roupas, vestiu-as e caminhou para o combate, 

sendo incorporada à tropa com o nome de Mario Sguassábia. Em virtude de sua ação 

enérgica à frente da batalha no comando da 4ª. Cia., Maria Stella foi reconhecida como 

defensora de São Paulo. Outra mulher que entrou para a história na “condição de 

homem” foi Maria José Bezerra, conhecida como Maria Soldado, de Limeira/SP. Ela 

lutou arduamente pela causa e só foi descoberta como mulher após combater na linha de 

frente e ser ferida. A médica Carlota Pereira de Queirós (1892-1982) reuniu um grupo 

de 700 mulheres durante a Revolução Constitucionalista e, unida à Cruz Vermelha, deu 

assistência aos feridos da guerra. Em 1934, Carlota foi a primeira mulher eleita 

deputada Federal no Brasil.  

Derrotada a Revolução Constitucionalista em 1932, Getúlio Vargas reconciliou-

se com São Paulo e, depois de várias negociações políticas, nomeou Armando de Sales 

Oliveira, um paulista civil que apoiara a Revolução de 1930 como interventor em São 

Paulo. Getúlio conseguiu o restabelecimento de relações amistosas entre o Estado 

brasileiro e a Igreja Católica, rompida desde o advento da república e do casamento 

civil. O ato de restabelecer, em 30 de abril de 1931, pelo decreto nº. 19.941, o ensino 

religioso nas escolas públicas foi o trunfo do governo para facilitar a reconciliação.  

O fim da Revolução de 1932 marcou o início do processo de democratização e o 

direito ao voto feminino foi reconhecido. Contudo, a permissão era restrita às mulheres 

casadas, mas com autorização do marido, e às solteiras e viúvas, se tivessem renda 

própria. O voto feminino já havia sido instituído no Rio Grande do Norte, em 1928. Em 

maio de 1933, o direito ao voto foi reassegurado, mas apenas àquelas que exercessem 

                                                           
63 Em 12 de agosto de 1932 faleceu Orlando de Oliveira Alvarenga, também alvejado em 23 de maio. O 
dia 23 de maio é relembrado em São Paulo como o Dia do Soldado Constitucionalista. Na região do atual 
estado do Mato Grosso do Sul foi criado o Estado de Maracaju, que apoiava São Paulo. Abalado com a 
guerra, o aviador Santos Dumont comete suicídio no dia 23 de julho. 
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funções remuneradas em cargos públicos. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas 

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, quando as mulheres votaram pela 

primeira vez no Brasil em eleições nacionais. Nesta eleição, graças à criação da Justiça 

Eleitoral, algumas fraudes deixaram de ser rotina nas eleições brasileiras.  

Assim sendo, muitas mulheres brasileiras já estavam na luta quando Frida 

chegou ao Brasil em 1917. Vinda de um país sem analfabetos, de uma Suécia 

incentivada de vários projetos sociais, de um país consolidado em bases democráticas, 

mas que passava por muitas dificuldades devido às guerras anteriores e à Primeira 

Grande Guerra Mundial. Contudo no meio religioso em que Frida participava, estranhou 

a falta de protagonismo das mulheres brasileiras, de tal modo que se tornou uma líder 

que contagiou outras mulheres de sua igreja.  

 

3.3 Frida e a imprensa assembleiana 

 

Frida ao chegar no Brasil quer logo sair às ruas, evangelizar, pregar nos cultos, 

viajar em missão, mas é advertida de que isso não “caía” bem às mulheres, 

especialmente às solteiras. Então passa a envolver-se em muitos trabalhos de cunho 

social e prossegue em suas realizações. Dedica-se a costurar roupas para as crianças que 

andavam nuas ou seminuas pelas ruas, preocupa-se com elas, solicita ajuda dos irmãos 

suecos, descrevendo a situação de pobreza que encontrara. Como enfermeira, auxilia 

mães e crianças em relação a noções de higiene, nos partos e dá orientações básicas de 

saúde.  

Enquanto trabalhava nos serviços sociais, não incomodou ninguém e nem foi 

incomodada. No entanto, ao começar a substituir seu esposo nos serviços eclesiásticos, 

nas pregações, no ministério de ensino e, especialmente, na redação do jornal Boa 

Semente (1919-1930), começaram as tensões com Samuel Nyström. Os jornais eram 

meios de propagação e comunicação entre o Brasil e a Suécia, e entre os fiéis de 

doutrinas e notícias no campo brasileiro.  

Os jornais foi um meio importante estabelecido entre os pentecostais, tanto entre 

os pentecostais suecos, como pentecostais brasileiros e também entre os movimentos 

pentecostais norte americano. Possivelmente seguindo tendência da própria sociedade 
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europeia ou norte americana. Os suecos que passaram pelos EUA certamente 

conheceram o jornal Apostolic Faith, fundado por Symour e dirigido por duas mulheres, 

no início do movimento pentecostal, conhecido como “Movimento da Rua Azusa”.  O 

jornal foi sempre meio de proliferação da fé e comunicação entre os fieis.  

A partir de agora, neste capítulo, serão analisados os Mensageiros da Paz, ano 

de 1931, fruto da unificação de jornais anteriores, a fim de que se destaquem aspectos 

teológicos da crença de Frida e dos demais líderes da nova igreja pentecostal 

Assembleia de Deus, bem como a demonstração das aproximações e distanciamentos de 

Frida e das demais mulheres contemporâneas no período que passou no Brasil e que 

posteriormente será retomado como pano de fundo para importantes ocorridos.  

 O primeiro jornal, Voz da Verdade (1917-1918), não era específico do 

movimento pentecostal, mas comum aos evangélicos da época e teve pouco tempo de 

circulação. Posteriormente, o primeiro jornal da Assembleia de Deus, em Belém do 

Pará, o jornal Boa Semente (1919 a 1930), antecedeu o jornal Mensageiro da Paz, até 

hoje em circulação.  O Boa Semente tinha como dirigentes oficiais Vingren e Samuel 

Nyström, mas, na prática, tinha Frida como principal dirigente, redatora e articuladora, 

razão para que Norell (2011) forneça indicações de tensões entre Frida e Samuel nesse 

período.  

 Do mesmo modo, o jornal O Som Alegre (1929 a 1930), apesar de apresentar 

como diretor Vingren, a redatora e principal dirigente era Frida, pois Vingren estava 

sempre viajando em missão, além da capacidade e habilidades de Frida para tal 

trabalho. Foi o primeiro periódico da Igreja, fundada no Rio de Janeiro, em virtude da 

mudança da família Vingren. Compõe um dos motivos para que as relações de poder 

entre Samuel Nyström e Frida crescessem significativamente, levando à necessidade da 

Primeira Convenção das Assembleias de Deus, em 1930. Nesta Convenção, ficou 

determinado que as mulheres não fossem mais lideranças nas igrejas ou em quaisquer 

trabalhos concernentes à igreja. Seriam extintos os jornais de Belém, Boa Semente, que 

ficara com Samuel, e o jornal Som Alegre, dirigido por Frida, a fim de que ambos se 

fundissem no jornal Mensageiro da Paz e cessassem as brigas entre Samuel e Frida.  

 Desde a primeira edição, Frida ficou extra oficialmente na direção e na redação 

do Mensageiro da Paz,64 com um ajudante, Carlos Brito, como redator. Na primeira 

edição, em um artigo intitulado, "Factos de interesse65”, discorrendo sobre a situação 

                                                           
64 Ano I, n. 1, 01 de dezembro, de 1930. 
65 Será mantido a grafia original em todas as citações dos jornais do Mensageiro da Paz. 
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mundial e os contextos de guerras, Frida escreve: “O estado mais doloroso sobre quase 

toda a face da terra, hoje em dia, é a falta de paz.”  E continua: “Depois da guerra 

mundial as nações estão sendo inflamadas pelo espírito de nacionalismo, e que tem 

resultado em várias luctas e conflitos”. Em meio à alusão de vários versículos 

apocalípticos, ela expõe o contexto mundial: “Na Índia há constantes luctas por causa 

do domínio inglez. Igualmente na China há contínuas guerras e revoluções, para não 

falar dos judeus e dos repetidos conflitos que vem sofrendo desde há muito”.  Esses 

textos revelam qual era a intencionalidade e a importância dada  de trazer contextos de 

conflitos da Europa, Frida desenvolve seu raciocínio sobre a falta de paz, como 

eminente fim dos tempos e anseio pela volta do “Redentor” de tudo e todos, Jesus 

Cristo. Isto posto, começa a argumentar que o fim está próximo: 

A idolatria em diversas formas está sendo manifestada no mundo. Na repugnante 
coroação das “misses”, vemos, não outra coisa, senão a adoração sensual e pecaminosa 
da creatura de Deus, como diz nos Rom. 1:21-23 “Em seus discursos se desvaneceram, 
e os seus corações insensatos se escureceram. Dizendo-se sábios, “tornaram-se loucos e 
mudaram a glória de Deus incorruptível em similhança de homem corruptível. 
Mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a creatura do que o Creador 
que é bendito eternamente.” (Mensageiro da Paz, 1930, p. 2.)66 

  

 Dos conflitos entre judeus e árabes, guerras e revoluções na China, lutas na 

Índia, Frida denuncia o Rio de Janeiro, como um antro imoral e repugnante em função 

do Concurso de Miss Universo, que acontecia no Copacabana Palace Hotel, o qual teve 

como vencedora a gaúcha Yolanda Pereira. Foi a primeira vez que uma brasileira vencia 

o concurso, em 08 de setembro de 1930. O concurso de Miss Brasil era realizado desde 

1900, mas esse recebeu muito mais atenção dos jornais. Até mesmo a revolução 

liderada por Getúlio Vargas foi esquecida, devido ao destaque dado para Yolanda. Esse 

fato chamou a atenção de Frida, que explicou ser todo aquele evento uma forma de 

“idolatria sensual”, em sua concepção algo muito sério e pecaminoso: 

Na Rússia o horror do bolchevismo está ficando cada vez mais forte. Mas não somente 
alli, como também no resto do mundo, elle está ganhando cada vez mais terreno. O 
governo dos Soviets, na Russia, decretou ultimamente uma lei que prohibe os crentes a 
comprar e a vender. É necessário aceitar um “signal” para se poder viver. Esta lei está 
funcionando desde o mez do Novembro deste anno. Não será este “signal” a marca da 
besta? Vêde Apoc. 13:16. (Mensageiro da Paz, 1930, p. 2 [mantida a grafia da época]) 

  

 O texto apresenta traços da moral puritana vinda dos batistas suecos. No entanto, 

a construção do comunismo como sendo mais um sinal apocalíptico já vinha sendo 

construída pelos jornais assembleianos. Lindolfo A. Martelli (2009) apresenta como a 
                                                           
66 Mantida a grafia da época. 
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teologia é o mais importante legitimador de identidade de um grupo religioso dentro da 

história das crenças que, segundo Ginzburg, dar-se-á sempre como resultado das 

relações de força entre dominados e aqueles que inculcam os novos princípios. Segundo 

Lindolfo, esse imaginário anticomunista assembleiano se constrói principalmente pelos 

jornais Boa Semente, Som Alegre e Mensageiro da Paz, entre as décadas de 1920 e 

1930. 

 A mentalidade maniqueísta dos líderes pentecostais, inclusive de Frida, se 

apresenta na defesa da luta do bem contra o mal, do cristianismo contra comunismo. O 

inimigo construído pelo discurso precisava ser igualmente combatido. O discurso contra 

o comunismo no Brasil o caracteriza como inimigo do Estado e integra a análise 

geopolítica (SOUZA NETO, 2003). O comunismo se configurou, no pentecostalismo 

nascente, como inimigo da sociedade ocidental – um “inimigo social”: 

O combate ao comunismo configura-se dentro dessa lógica como um critério para 
preservar a cristandade. O comunismo contribui com o “mundanismo” ele é agente da 
proliferação de vários pecados que pertencem ao “mundo”. O comunismo é entendido 
como um perigo, o causador da crise social. As imagens que serão criadas para 
descrever as práticas “mundanas” dos comunistas estão inseridas dentro de uma 
perspectiva de autodefesa, é a defesa do cristianismo. (...) De que forma os 
assembleianos produzirão imagens e representações capazes de dar sentido ao 
comunismo? A ação de defesa dos assembleianos dá-se de forma discursiva nas 
preleções, nos editoriais, nas escolas dominicais, os inimigos e heresias são ao mesmo 
tempo produzidos e desqualificados em todas as manifestações discursivas. A 
legitimidade desse discurso provém do próprio discurso religioso dado como autoritário, 
na crença da infalibilidade bíblica e na crença da inspiração direta do Espírito Santo 
sobre as pessoas. (MARTELLI,  2009, p. 2.) 

  

 O movimento pentecostal, desde seus primórdios, compreenderá que o 

comunismo é uma ideologia que concorreria diretamente com a religião, pois negava a 

existência de Deus e dos valores humanos. Não somente pentecostais, mas católicos e 

religiosos em geral. Na luta do bem contra o mal e da religião contra o ateísmo, todo o 

tipo de “propaganda” negativa era produzido. Os jornais institucionais das Assembleias 

de Deus sistematicamente davam notícias de perseguições, mortes e colocavam o 

governo russo em comparação com o império romano, que perseguiu e matou os 

primeiros cristãos. Apresentavam o governo soviético como o proibidor dos cultos, da 

literatura, do comércio, de qualquer manifestação a favor da religião. O texto de Frida 

foi somente mais um dentre tantos. O imaginário pentecostal, desde cedo, foi construído 

sem questionar a veracidade das informações. Nesse período, apropriavam-se das 

informações vindas de fora, principalmente dos Estados Unidos, sem questionar. Assim 

construíram conceitos, símbolos e discursos.  
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 Deve ser destacada nesse mesmo período a fundação do Partido Comunista 

Brasileiro, em 25 de março de 1922, cuja criação fez com que os editores acirrassem 

ainda mais suas mensagens, no intento de demonstrar que o povo russo vivia sob o 

regime soviético, um governo autoritário. Na Rússia, sem liberdade de escolha e sob 

uma “bestialização”, a fome na Rússia havia levado as pessoas a se alimentarem de 

cadáveres de bois e cavalos.  

 O governo bolchevista oferecia à população que enfrentava horas na fila “batata 

podre e peixe cheio de vermes”. O cenário apresentado pelos jornais é desolador. As 

pessoas que viviam sujeitas ao regime comunista devoravam-se umas às outras e como 

nada ficava em pé, a família nuclear cristã iria subsistir? Era realmente uma ameaça. É 

nesse período que a imagem de comunista comendo criancinha é construída, segundo 

Martelli (2009). Todo tipo de infortúnio que a Rússia enfrentava era interpretado 

automaticamente como castigo divino, sem considerar a fome, a peste ou guerras67.  

                                                           
67 O povo russo antes da I Guerra já enfrentava a situação de abandono. No final do século XIX, a Rússia 
encontrava-se no seguinte contexto histórico: a monarquia, na qual o imperador, chamado de czar, líder 
soberano apoiado pela classe nobre dominava tudo e todos. A maior parte da população que ocupava o 
território era formada por camponeses que se encontravam em situação decadente.  As consequências 
nefastas da I Guerra Mundial que foi centralizada na Europa (1914-1918) só agravou a situação. No que 
tange às crianças russas, não era um caso simples e isolado. No início de 1922, contabilizava-se cerca de 
7,5 milhões de crianças “famintas e moribundas” na Rússia.  A maioria por ter perdido um ou os dois pais 
para a Guerra passavam a correr atrás de comida. Essas crianças eram conhecidas como besprizorniki 
(crianças sem lar) e constituiu um problema social profundo que passou por várias tentativas frustradas de 
resolução devido a complexidade da situação.  Essa problemática que já se arrastava com os czares, no 
período da Guerra e dos muitos momentos de fome sofridos por lavouras devastadas passou a ser uma das 
mais desafiadoras situações que na Revolução (1917) teve que enfrentar. As casas abrigos não davam 
conta e essas crianças viajavam fugidas dos abrigos ou de famílias que as adotaram (medida tomada- 
mesmo que contrária ao que a Revolução desejava – de ter o Estado como responsável por todas as 
crianças) para amenizar o problema que se agigantava ano a ano. Essas crianças viajavam ilegalmente nos 
trens sozinhas ou em grupo, concentravam-se principalmente nas estações e mercados para roubarem, 
pedirem, furtarem carteiras e se prostituiram para sobreviver.  Dormiam nas ruas, nos trilhos, embaixo de 
pontes, em prédios abandonados. Os abrigos, as escolas e a própria comunidade não davam conta. De 
1917-1921 muitas medidas foram tomadas. Época que não houve vida normal. Muitos destroços e a fome 
assolavam a população. A colheita de 1920 mal cobriu as necessidades básicas. Em janeiro de 1919, o 
Sovnarkom organizou os Soviete para a Proteção das Crianças e o Soviete foi encarregado de distribuir 
comida e provisões para as crianças. Em maio e junho do mesmo ano o Governo autorizou comida a todas 
as crianças até 16 anos. Os esforços foram feitos, mas as maiorias das crianças ainda continuaram 
abandonadas fora dos alojamentos e famílias que recebiam uma quantia para adota-los. Uma grande seca 
assolou os russos, em 1921, afetando 25 milhões de pessoas de 34 províncias. A fome e as doenças 
aniquilaram de 90 a 95% das crianças com menos de três anos de idade. “Um telegrama desesperado de 
um assistente social observou que a cidade de Bazuluk estava literalmente “inundada”, com cadáveres 
congelados nas ruas, jogados por todos os lados. Mais de três mil bebês havia se tornado  órfãos.” 
(GOLDMAN,2014, p.105-106). Enfim a Rússia estava devastada pela Guerra, pelas lutas da Revolução e 
pela fome e epidemias. Secas e congelamentos de lavouras inteiras de batatas e beterrabas não estava 
ligada diretamente com a Revolução Russa, mas os estadunidenses interpretavam, davam suas versões, 
omitiam e distorciam os dados par alimentar que todos esses danos eram realizados pelo próprio 
“Estado Comunista”. A política do medo controla as massas. E nas igrejas isso chegava para atemorizar e 
somar aos exércitos contra o comunismo. O que restava ao povo amedrontado? O Brasil sem Guerras e 
Revoluções tinham crianças, negras, índias abandonadas à própria sorte e nem precisavam do dito 
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 O processo de consolidação da teologia pentecostal estava em andamento e as 

interpretações escatológicas, no que diz respeito ao comunismo, tinham a conotação de 

um sinal, como afirmou Frida em seu artigo, exibindo a clara demonstração de medo 

pela expansão do governo diabólico do Anticristo e da Besta. Era preciso que a todo 

custo se impedisse que o comunismo russo chegasse ao Brasil. Por isso as mensagens 

traziam o caráter de urgência, encobertas pelo medo e apresentadas em nome de Deus. 

Fazia parte do imaginário religioso da época conceber o comunismo como um inimigo a 

ser combatido, claro que não sem intenções e manipulações por parte de quem 

governava a nação, além dos interesses econômicos e de quem os controlava.  

 Frida não tinha conflitos teológicos com os demais líderes, ao contrário, ela 

ajudava a compor e a construir a teologia pentecostal. Ela lutou por seus ideais, mas 

dentro do campo religioso. Queria ser atuante dentro da igreja à qual pertencia. Os 

jornais eram grandes instrumentos propagadores de defesa da fé pentecostal e vinham, 

sistematicamente, apresentando o comunismo como o grande inimigo da religião. Neste 

mesmo contexto de guerra, Frida os utilizaria para outra luta. Após quatro meses da 

primeira Convenção, em setembro de 1930, o jornal resultante da junção entre Boa 

Semente (Belém) e Som Alegre (Rio de Janeiro), na primeira edição do Mensageiro da 

Paz (ano I, n. 1 de 01 de janeiro de 1931), Frida mostrou o tom de sua luta: 

A espada ainda está na nossa mão, e maiores luctas nos aguardam. O nosso coração 
alerta espera no Senhor, aguardando nós as suas ordens. Queremos seguir para frente – 
prosseguir a carreia custe o que custar, e “arvorar a bandeira às gentes”, confiando no 
“Deus da antiguidade”, cujos braços se estendem até nós. (p. 1) 

  

 A espada a que se referia e que ainda estava em suas mãos seria a oportunidade 

de ainda escrever no jornal institucional das Assembleias de Deus? Frida demonstra sua 

consciência sobre a luta que travou e declara que a bandeira está arvorada para a guerra 

e que não desistirá por nada. No Mensageiro da Paz de 01 de fevereiro de 1931, Frida 

                                                                                                                                                                          
“Comunismo” para isso, então o que restou, aos crentes pentecostais, para combater esse medo, pois já 
eram pobres e abandonados pelo Estado, sem políticas públicas foi uma escatologia, não de esperança, 
mas de escape para o aqui e agora. Esse escapismo que não é resgate retorceu a verdade e implantou o 
medo de um “Comunismo que comia criancinhas e matava o povo de fome”, afastando o povo 
empobrecido das lutas sociais substituídas por uma expectação fora daqui. Assim o poder público e a 
elite se safaram de muitas lutas de classe e revoluções sociais. No Brasil não houve a necessidade de se 
implantar o comunismo como sistema que mata, pois muitos já haviam sido mortos e continuariam 
sendo. Bastou – no que tange ao povo oferecer teologias escatológicas escapistas, sem criticidade, 
esvaziadas de motivações sociais e substituídas pelo ‘céu de ruas de ouro’, mesmo que aqui fosse pé no 
barro e carcaça na mesa. Não podemos deixar de reconhecer a estratégica alienação oferecida pela 
religião como eficiente ao sistema.  
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continua seu intento em lutar. Depois de cinco meses da Primeira Convenção de 1930, 

ela escreve um artigo intitulado, “Deus mobilizando as suas tropas”: 

Mobilização é um movimento permanente às guerras. É o acto de preparação das tropas 
para a lucta. Vivemos em tempos de apprehensões, guerras e revoluções e, em muitos 
paizes, tem havido, ultimamente, taes movimentos. Quando a guerra é declarada numa 
nação, chama-se o povo para a mobilização. (p.3) 

 

 O contexto de guerra e revolução permaneceu, mas o comunismo não foi citado. 

A luta era interna e ninguém poderia ficar de fora, Frida prossegue:  

A responsabilidade pela proclamação do reino, paira sobre nós. E o Rei (Jesus) espera 
que cada cidadão do seu reino, cumpra com o seu dever. Cada qual, no seu lugar, no seu 
posto, executando o serviço que lhe foi entregue. A primeira vez que Deus mobilizou as 
suas tropas, foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os 
discípulos, no cenáculo. (p. 3) 

  

 De forma figurada, Frida interpreta o cenáculo como “lugar de armamento”, 

descreve a “câmara dos armamentos”, pela qual os discípulos passaram para se 

revestirem de forças e saírem vitoriosos sobre o mal. Ela indaga: 

E hoje? Deus ainda está mobilizando suas tropas? Sim, agora, para o último combate, 
que será travado antes da vinda de Jesus. A “câmara dos armamentos” ainda está 
aberta – quando quer. Sim, é verdade, mas, sabes também, que se não te apressares, 
ficarás atraz? O Senhor procura instrumentos que Elle possa usar agora. Elle não vai 
ficar esperando por alguns tímidos e orgulhosos, que não se conformam com as 
condições, nem com a sua direção, mas vao usar os humildes, os consagrados, que se 
apresentam voluntariamente. Quem tem um coração inteiro para o Senhor se 
apresente. (p. 3) 

  

 O último combate é das mulheres. De forma contundente Frida alertava que não 

estarão ao lado do Senhor aqueles que se acovardarem. Ela estava pronta para lutar e 

quem mais estaria? A luta agora seria para a sua própria sobrevivência, pelo lugar, pelo 

espaço que deseja e compreendia que deveria estar. Ela entendia que essa luta deveria 

ser de todas as mulheres que também atuavam na igreja, seja na liderança, na 

evangelização, no grupo de oração, nas visitas, em qualquer frente de trabalho. 

Ninguém deveria se intimidar e, assim, Frida perpetrou seu chamamento:  

Despertemo-nos, para atender ao chamado do Rei, alistando-nos nas suas fileiras. As 
irmãs68 das “assembleias de Deus”, que igualmente, como os irmãos têm recebido o 
Espírito Santo, e portanto, possuem a mesma responsabilidade de levar a mensagem aos 
pecadores precisam convencer-se de que podem fazer mais do que tratar dos deveres 
domésticos. Sim, podem também quando chamadas pelo Espírito Santo sahir e anunciar 
o Evangelho. Em todas as partes do mundo, e especialmente no trabalho pentecostal, as 
irmãs tomam grande parte na evangelização. (p. 3) 

  
                                                           
68 Termo irmã ou irmão não corresponde à relação consanguínea, mas é uma forma de tratamento entre os 
pentecostais. 
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 As causas eram bem próximas às das mulheres feministas do Brasil, Estados 

Unidos e Europa, a saber, igualdade entre homens e mulheres, poder sair, ir para lugares 

públicos, assim como os homens, sair do espaço confinado para as mulheres, o privado, 

o lar, e mostrar a capacidade feminina para outros serviços-trabalhos, para além dos 

serviços domésticos. A diferença eram as motivações e os fins.  

 Enquanto as mulheres feministas contemporâneas de Frida estavam na luta pelo 

sufrágio, pelo direito de estudar, de exercer suas profissões, lutavam por direitos que 

lhes eram negados por serem mulheres, Frida desejava igualdade para pregar e anunciar 

o evangelho. Embora sua motivação fosse religiosa, precisava das mesmas conquistas 

de direitos, votar e ser votada, ter poder de decisão e ter liberdade, como os homens da 

igreja. 

 A motivação era diferente, porque as mulheres feministas estavam lutando como 

cidadãs, sujeitos sociais, porque desejavam o reconhecimento não em uma religião, mas 

na própria sociedade. Quanto à finalidade, Frida tinha por objetivo a expansão do reino 

de Deus. Ela tinha “dons”, habilidades, que acreditava serem dados por Deus e queria 

poder utilizá-los, pois entendia ter esse direito, porque, segundo sua concepção de 

crença, o próprio Deus, através do Espírito Santo, havia conferido a todas e todos serem 

iguais perante Ele pelos dons. As mulheres feministas entendiam a igualdade não como 

direito dado por um Deus, mas pela condição humana da mulher e de cidadania.  Neste 

contexto, ainda não se traziam instrumentais teórico-metodológicos de análise 

feminista, o que existiam eram causas e eram suficientes; sobretudo, lutavam por todas 

as mulheres, enquanto Frida lutava por ela e pelas mulheres de suas igrejas.  

 Em certos aspectos, há semelhanças. Em outros, há distanciamentos, porque, ao 

mesmo tempo em que Frida fazia uso dos direitos adquiridos pelas lutas feministas e se 

colocava na mesma empreitada de luta por liberdade e direitos, sua mentalidade 

exclusivista e excludente era a mesma da maioria dos cristãos, especialmente dos 

protestantes pentecostais, isto é, um sistema de crenças apoiado no maniqueísmo onde a 

evangelização é o oferecimento de salvação. Se o evangelho pregado é aceito, você 

torna-se salvo ou um escolhido, do contrário, está condenado.  

 Essa divisão faz da condição de salvo um ser superior aos demais. É outra faceta 

da expansão da colonização ou a mentalidade colonizadora por outros meios, ou mesmo 

outra faceta do proselitismo religioso cristão. Esse sentimento de superioridade mostra 

uma contradição, porque ao mesmo tempo em que Frida considera um atraso o fato das 
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“irmãs brasileiras” ficarem de fora dos espaços de trabalho e liderança na igreja, essa 

demanda é válida em nome de Deus e para atuar na igreja somente: 

Na Suécia, paiz pequeno com cerca de sete milhões de habitantes, existe um grande 
número de irmãs (...) trabalhando exclusivamente no evangelho. Dirigem cultos, 
testificam e falam da palavra (Os que estiveram na Convenção em Natal e ouviram o 
pastor Lewi Pethrus falar desse assumpto, sabe que é verdade). Por qual razão as irmãs 
brasileiras hão de ficar atrasadas? Será, que o campo não chega, ou que Deus não quer: 
creio que não. Será falta de coragem? Na “parada das tropas” a qual teve lugar aqui no 
Rio, depois da Revolução, tomou também parte, um batalhão de moças do Estado de 
Minas Geraes, as quaes se tinham alistado para a lucta. Para cumprir um ideal terrestre 
há muita coragem, porque também não há para cumprir a vontade de Deus? Não pode 
ser falta de direção, pois é o mesmo Senhor que direge a obra em todo o logar. Só pode 
ser falta de educação espiritual ou de submissão à direção do Espírito Santo. Essa falta 
pode ser removida pelo esclarecimento da parte dos resistentes. As irmãs convêm 
buscarem santificação e consagração, para que o Senhor as possa dirigir e abençoar. 
Não há tempo a perder. Jesus vem em breve. O Senhor diz: “A quem enviarei, e quem 
há de ir por nós? Diremos nós “Eis-me aqui, envia-me a mim”. (p. 3) 

  

 As “irmãs brasileiras” não poderiam ficar atrás das “irmãs suecas”, mas se o 

problema é “falta de coragem”, o exemplo para ter bravura poderia vir das mulheres que 

literalmente estavam nas ruas do Rio de Janeiro. A “parada das tropas”, a que Frida está 

se referindo, provavelmente, está ligada à luta das mulheres da “União das Costureiras, 

Chapeleiras e Classes Anexas”, liderada pela mineira Elvira Boni de Lacerda. Formada 

em Direito, Elvira lutava para além do sufrágio, pois reconhecia a desvalorização das 

mulheres, a desqualificação, a exploração, as precárias condições de trabalho a que 

eram submetidas e os salários recebidos muito inferiores aos dos homens. Elvira Boni 

de Lacerda já havia liderado, em 1919, a paralisação histórica conhecida como “A greve 

das Abelhas de Luxo”, noticiada pelo Jornal do Brasil. (SHUMAHER e CEVA, 2015, 

p. 57.)  

 Entretanto, sua fama consistiu em liderar o conhecido batalhão Feminino, cujas 

mulheres auxiliaram os soldados durante a Revolução de 1930, em Belo Horizonte 

(MG). Elas formaram, voluntariamente, salões de costura para confeccionar uniformes, 

lençóis, ataduras e distintivos. Até ao fim da Revolução, esse batalhão de mulheres 

contava com cerca de 8 mil filiadas de várias regiões e, provavelmente, Frida estava se 

referindo a ele. Neste sentido, vale um olhar sobre parte do “Manifesto da União das 

Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”: 

Vós que sois os precursores de uma era onde possa reinar a igualdade para todos, 
escutai: tudo que fazeis em prol do progresso, militando no seio das nossas associações 
de classe, não basta! Falta ainda alguma coisa, absolutamente necessária e que 
concorrerá mais eficazmente para o fim desejado por todos os sofredores. É a 
emancipação da Mulher. Homens Conscientes! Se refletirdes um momento, vereis quão 
dolorida é a situação da mulher, nas fábricas, nas oficinas, constantemente 
amesquinhada por seres repelentes e vis. Trabalhadores! A obra da União das 
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Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas é a obra iniciadora da emancipação da 
mulher. 
(União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas do Rio de Janeiro, 1920 in 
JARDIM PINTO, 2003, p. 35.) 

  

 Com a vitória da revolução, o batalhão foi se transformado em associação 

feminina, continuando a lutar pela ampliação dos direitos políticos para as mulheres. 

Elvira morreu em 1932, antes de ver a aprovação do voto feminino, nesse mesmo ano. 

O batalhão das mulheres ocupou as ruas em função da Revolução, mas posteriormente, 

pelos direitos das mulheres.  

 Passados quinze dias da contundente publicação, “Deus mobilizando as suas 

tropas”, de 01 de fevereiro de 1931, pois as publicações eram quinzenais, Frida publica, 

em 15 de fevereiro de 1931, mais um artigo, agora intitulado, O Pastor. O texto parece 

depreciar o que foi estabelecido na primeira Convenção: 

Muitos pensam que a consagração é que faz o pastor.  É um erro – esta é, unicamente, 
uma confirmação da vocação de Deus, é um auxilio, para diante da lei social, poder 
exercitar as funções de um ministro evangélico. Nós somos muito aptos para olhar as 
coisas exteriores; Deus, porém, olha o interior. O faz o pastor é, primeiramente, a 
vocação divina, e depois o “dom”. Não um dom natural, de palavra, mas um dom 
espiritual, dado pelo Espírito Santo. (Mensageiro da Paz, ano I, n.4,1930, p. 3.) 

  

 E Frida continua: “E para que serve o título sem possuir a realidade? É 

preferível, então, ter a realidade sem o título.” Ela finaliza, dizendo que todos os 

pastores prestarão contas diante de Deus, o sumo pastor, por todas as almas. No 

Mensageiro da Paz (Ano 1, n. 5, de 01 de março de 1931), portanto subsequente ao 

jornal que Frida escreveu sobre o pastorado, Nils Kastberg escreveu um artigo 

intitulado: “Silêncio santo”, em que inicia o texto advertindo aos crentes da necessidade 

e da importância de silenciar-se. Ele argumenta ser um defeito falar demasiadamente e, 

mesmo argumentando se tratar de um defeito da natureza humana, os exemplos de Nils 

foram todos relacionados às mulheres, como ilustra abaixo: 

Há na natureza humana um defeito muito grave: o de falar muito, falar demais. O 
homem quer discutir, defender os seus direitos, mesmo quando não os tem. Elle gosta 
de contender, e criticar os seus similhantes, e assim, encher o ar com suas contendas. 
Salomão disse: “Um gotejar continuo, são as contenções da mulher.” (KASTBERG, 
1931; p. 5.)  

  

 As contendas são ruins, mas se vier de mulheres, pior. Os homens não estavam 

querendo aceitar as mulheres que discutiam, argumentavam e buscavam direitos de 

igualdade. Eles se colocavam no papel de mantenedores dos lugares que eles, 
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anteriormente, haviam dado às mulheres, o lugar do silencio. Era de bom tom que ali 

ficassem e que deveriam ser silenciosas, recatadas, discretas e de preferência que 

permanecessem nos lares, lugares próprios e sacralizados para elas.  

 Contudo, em momentos de exceções, como das guerras, as mulheres teriam a 

obrigação de cobrir a falta dos homens. Durante uma guerra, justifica-se a mulher entrar 

no mercado de trabalho. Na mesma lógica da guerra, a Primeira Convenção das 

Assembleias de Deus determinou quando as mulheres poderiam atuar na liderança da 

igreja, nos momentos de exceção, ou seja, na ausência e na falta do homem. Fora isso, 

elas deveriam permanecer “belas, recatadas e do lar”: “Há muitos lares infelizes, 

casamentos desfeitos, corações quebrantados e tristezas, por causa das línguas más. 

Também são tantas as egrejas, que se acham destruídas e divididas por causa do 

veneno da má língua!” (KASTBERG, 1931, p. 5.) 

 Nils Kastberg argumenta sobre os lares, exatamente após a citação do versículo 

bíblico. O que seria um gotejar contínuo senão uma espécie de castigo? Quando se 

desejou que uma cela solitária ficasse ainda mais perturbadora para o preso, deixava-se 

gotejar no sujeito para que provocasse ainda mais desequilíbrio, incomodo, 

desassossego, um requinte de crueldade daquele que queria “corrigir” o preso, o 

malfeitor, o marginal. A mulher que fala muito, isto é, aquela que fala em tempo e fora 

do tempo é como um gotejar perturbador, porque traz desassossego e está diretamente 

ligada ao lar desfeito, à tristeza dos homens e até a causa das divisões das igrejas.  

 O tom de Frida, em seu artigo, e a réplica de Nils Kastnerg indicam claramente o 

clima tenso, de profundas discordâncias, que havia sido gerado na Primeira Convenção 

das Assembleias de Deus. Até o comunismo, não foi páreo para as contendas que 

estavam ocorrendo e ficou em segundo plano, ao menos nos artigos de alguns 

contribuidores do jornal, que até então tinham o mesmo tema, o comunismo, como 

grande inimigo da igreja. A luta de Frida, por ela e pelas demais mulheres da igreja 

recebia apoio de pouquíssimos homens e mulheres, isto é, poucos reconheciam em seus 

argumentos, ideias viáveis e embasadas biblicamente para o ministério feminino, contra 

a grande maioria dos homens, que negavam às mulheres a ascensão nos trabalhos da 

igreja. Poderíamos arriscar que esta luta persistiu até a volta de Frida e sua família para 

a Suécia. 

 Em seu artigo, Nils Kastberg começa a ensinar sobre a importância do silêncio 

em tópicos: o silêncio na oração, que mostra a importância de silenciar para se ouvir a 

voz de Deus; o silêncio na tribulação, como adjetivação de “santo e primordial” para se 
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ouvir a voz de Deus, e a alegação que somente quando Jó, em toda a sua adversidade, se 

calou é que pôde ouvir a voz de Deus: “Bem-aventurado o homem que fica em silêncio 

santo, no forno da tribulação” (p. 5). E o auge do silêncio santo nada mais, nada 

menos, se dá no próprio Jesus. Quando levado ao matadouro, não abre a sua boca, 

referência ao livro de Isaías 53:7. No tópico silêncio diante dos homens, Nils Kastberg 

escreve: 

Encontramos de vez em quando pessoas que padecem de certa doença: falar 
demasiadamente. São falladores, contenciosos, que fazem guerra por onde andam. Na 
presença destes é bom e prudente calar-se e não responder às suas loucuras. Um silêncio 
santo diante de tais pessoas, pode servi-lhes de pregação. Sim, até mesmo sem palavras, 
podem as mulheres crentes ganhar os seus maridos incrédulos, disse o apóstolo Paulo. 
(p. 5) 

  

 E no último tópico, “logar silencioso”: 

Onde é este logar? E como poderemos aprender o silêncio santo? Só fazendo o mesmo, 
como Maria de Bethania; ella se assentou aos pés de Jesus. Já tomaste este logar? – A 
sós com teu Mestre – ouvindo as Suas palavras, e aprendendo daquelles que é manso e 
humilde de “coração” poderás saber que é, “silêncio santo”. (p. 5) 

 

 O autor inicia o texto, dizendo que falar muito era um defeito e também uma 

doença, sendo a melhor tática de combate o silêncio santo. Porém, mais uma vez era na 

especificidade das mulheres, isto é, para as mulheres, o dever da utilização da tática do 

silêncio. Por fim, o “logar”  encontrado para o santo silêncio foi (incrivelmente) também 

em uma mulher, a dócil e humilde Maria de Bethânia, logicamente, oposta de Marta: 

Enquanto Martha murmurava por sua irmã te-la deixado só, a trabalhar, Jesus defendia a 
causa de Maria com as seguintes palavras: Martha, Martha, estas ansiosa e afadigada 
por muitas coisas, mas uma só é necessária: Maria escolheu a bôa parte, a qual não lhe 
será tirada. Jesus sempre defende os que estão aos seus pés. Alleluia!  

  

 Martha se ocupava dos afazeres domésticos, mas, nesse caso, por interesse. 

Inverte-se a lógica do conceito de privado, ou da casa, como sendo o lugar ideal ou 

próprio das mulheres e espiritualiza-se o texto, para dizer que o melhor lugar é junto ao 

Mestre Jesus, aos seus pés. Um argumento simbólico, para permitir à mulher sair de seu 

espaço por excelência, a casa. Uma exceção, para as mulheres deixarem os afazeres 

domésticos é ficarem aos pés do Senhor, mas na verdade um campo simbólico de poder, 

pois esse “logar”  aqui pleiteado, na realidade, era o lugar do silêncio ou de seu 

silenciamento, porque aos pés de Jesus todos e todas se calam. Jesus, ele é o mestre. 

Apregoar o silêncio para as mulheres através do exemplo de uma mulher, em nome de 
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Deus, foi um uma tática, além da utilização de precária hermenêutica para com o fim 

último e principal: silenciar Frida e aquelas e aqueles que estavam ao seu lado.   

 No Mensageiro da Paz (1º/4/1931), um mês após o artigo do “silêncio santo”, 

aparece uma pregação de Frida intitulada: “O pecado e seu salário”. Ao que parece, 

ainda não tinham conseguido impedir Frida de pregar na igreja e de permanecer no 

jornal oficial da instituição. Todavia, o tom da pregação/artigo de Frida foi outro. Ela 

não tocou diretamente nos conflitos que estavam passando e não monopolizou o espaço 

do jornal com a temática, por respeito aos que não estavam diretamente ligados a essas 

tensões ou por tática?  

 

É por isso, que às vezes, ouvimos dizer “isto não faz mal” – ir ao cinema, theatro, e 
passeios – não é pecado. Ler livros mundanos, - brincar um pouco – não faz mal mentir, 
“por necessidade” também não é tão perigoso. Ser tão differente do mundo, nos seus 
costumes, vestuários, conversas, etc., não é bom! Amigo a vossa salvação consiste em 
deixardes hoje, o Espírito Santo vos convencer dos vossos pecados. (Mensageiro da 
Paz, 1931, n.7, p. 4) 

 

 Frida iniciou sua pregação/artigo sobre o tema do pecado, dizendo que esse tema 

não era bem quisto nem entre os pregadores modernistas nem entre o “público fino”.  

Todavia, o tema era de suma importância, pois estava relacionado diretamente com a 

humanidade. Interessante notar que Frida, ao descrever a entrada do pecado no mundo 

pelo clássico texto de Adão e Eva, em nenhum momento se utilizou da hermenêutica de 

que a mulher foi a responsável por isso e, sim, ambos. Ela se dirigiu ao homem no 

sentido de humanidade. A culpa é  por ele ter ouvido a serpente, o próprio satanás: 

“Este falou – e o homem escutou, obedeceu e cahiu no pecado. Pela porta que havia 

sido aberta, entrou o triste e terrível pecado, - e depois alli permaneceu.” 

(NORELL,2011, p. 4.) Também argumentou que por intermédio do filho do casal, 

Caim, o pecado e a maldade se alastraram até que Deus resolveu destruir todos com o 

dilúvio.  

 Como dito anteriormente, ela não toca diretamente nas tensões vividas por ela, 

pois talvez a “brincadeira”  que cita como pecado, na lista de outros pecados ou que 

eram compreendidos como pecados, foi uma acusação indireta ao pastor Samuel 

Nyström. Este foi acusado por Frida de “brincar” com crianças em uma praia, acusação 

da qual ele se defende (trataremos adiante sobre o ocorrido com Samuel Nyström, seu 

grande opositor). Seria uma acusação indireta de pedofilia estar na lista de pecados o ato 

de brincar? O que seria uma ironia por parte de Frida, ou seria realmente o brincar 
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lúdico, já que para o missionário sueco Vingren, o brincar era algo a ser levado a sério 

na composição da moralidade cristã.  

 Sobre isso Norell (2011) relata dois episódios nos quais deixam a rigidez do 

“pai” Gunnar sobre as brincadeiras dos filhos expostas. O primeiro fato é a ordem que 

se tinha na casa para os filhos de que aos domingos não se brincava, nem se podia pegar 

nos brinquedos para brincar. Em segundo foi o fato de ao saber que seus dois filhos 

maiores estavam no terreno próximo a casa brincando de bola (provavelmente 

brincando de futebol) colocou-os para dentro e Frida teve que intervir, ficando à frente 

dos filhos para que Gunnar não os machucasse.      

 O jornal institucional, Mensageiro da Paz, tinha uma tiragem quinzenal de 12 

mil exemplares e era considerado um dos jornais evangélicos de maior circulação no 

país. É possível perceber um esforço descomunal de todos os evolvidos em manter a 

aparência de paz e harmonia diante dos fiéis, em todo território brasileiro por onde o 

jornal circulava, pois os jornais entre maio e dezembro de 1931, nos artigos de Frida 

não abordaram a deliberação feita na Convenção, referente às mulheres. Cabe aqui 

observar que, quando não havia um artigo de Frida, o que aparecia era alguma nota 

sobre algum pastor em um campo missionário ou algum lembrete em nome da redação 

do jornal, até mesmo um hino. No Mensageiro da Paz (01 de maio, n. 09), Frida escreve 

“O negócio de Judas”;  no n. 10, escreve o artigo, “Um aviso solemne”; no 11, o título 

é “O dia da prova”. Nos números 12, 13, 14, 15 e 16, até 15 de agosto de 1931, Frida 

não escreveu artigos e, quando apareceu alguma pequena nota ou aviso de Frida, nada 

teve a ver com as tensões vividas nos embates diretos com o pastor Samuel Nyström.  

 Do Mensageiro da Paz n.11, até o último número, 23/24, de 15 de dezembro de 

1931, os redatores dos jornais foram excluídos. Inferimos que algo muito sério 

aconteceu. O enquadramento informativo sobre os diretores e os redatores passou a não 

existir. Os nomes dos diretores eram apresentados em epígrafe do jornal; os nomes dos 

redatores foram substituídos pelo endereço no qual se produziam os jornais, no Rio de 

Janeiro. Assim sendo, apagaram-se os nomes de Frida e Carlos Brito69, que eram 

divulgados logo abaixo dos nomes dos diretores, Gunnar Vingren e Samuel Nyström. 

                                                           
69 Carlos Brito era um dos filhos do casal Eduardo de Souza Brito e Florinda Brito cuja família desfrutava 
de certa notoriedade e preparo. Eduardo era contador em uma grande empresa comercial. Foi essa família 
que hospedou Gunnar, Frida e seus filhos quando eles mudaram de Belém para o Rio de Janeiro, em 03 
de junho de 1924.  A igreja do Rio de Janeiro principiou na casa desta família de seis filhos: Carlos, 
Sylvio, Natalina, Armando, Otávio e Zélia. Zélia se torna esposa do grande pastor Paulo Leivas Macalão 
que, segundo nas palavras de Gunnar, era “especialmente independente”. Paulo Leivas Macalão foi 
segundo membro batizado na igreja do Rio de Janeiro pelo próprio Gunnar Vingren; foi o primeiro 
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 No Mensageiro da Paz n. 17 (01 de setembro de 1931), Frida voltou a escrever e 

publicou o artigo intitulado: “Ganhando o mundo e perdendo a alma!”. Nesse mesmo 

exemplar, Frida Strandberg também escreveu a nota, “Reunião dos Obreiros no Rio de 

Janeiro”, na qual explicita aos demais fiéis o seu esforço para o clima de suposta 

harmonia:  

Enquanto este número do Mensageiro da Paz estava em preparação, celebravam-se os 
primeiros dias da Convenção, ou melhor, as reuniões de oração e edificação assistidos 
por muitos obreiros do Senhor, irmãos e irmãs, que aqui chegaram de diversos logares. 
Alem dos pastores evangelistas do interior desse Estado estão comnosco os pastores, 
Bruno Skolinowski; de Curityba; Francisco Gonzaga de Natal, Rio Grande do Norte; e 
Cícero de Lima, de Parahyba do Norte. O programa que seguimos é o melhor que pode 
haver, pois tratamos só de assumptos bíblicos, para edificação pessoal e auxílio no 
trabalho glorioso do Senhor. O relatório do mesmo está ao dispor de todos vêde os 
assumptos neste jornal – “Santificação” e “Como ser um bom Obreiro”. O presidente, 
que à frente de todos dirige, é o Espírito Santo; estamos satisfeitos com a Sua direção e 
ordem. Reina a mais perfeita paz e harmonia entre todos. (Mensageiro da Paz, n.17, 
1931, p. 7 e 8.) 

 

 Em alguns exemplares do jornal, Frida produziu artigos ou traduções de textos 

estrangeiros ou os dois. Carlos Brito era o redator do jornal ao lado de Frida e, 

possivelmente, a pessoa que mais convivia com ela, devido à produção do jornal, na 

época ainda sem muitos recursos e com uma tiragem significativa. O sobrenome “Brito” 

aparece diversas vezes nos jornais de 1931, em traduções de textos estrangeiros, artigos 

e testemunhos, através de Sylvio Brito, Zélia Brito e Cacilda Brito. Porém, a verdade é 

que os redatores continuaram a preparar e produzir os jornais, mesmo que seus nomes 

tivessem sido excluídos como redatores.  

 No Mensageiro da Paz n. 19 (01 de outubro de 1931), Frida escreveu o poema, o 

“Amado Jesus”, que saiu na primeira página do jornal. No Mensageiro da Paz n. 20 

(15/10/1931), ela não escreveu. Já o número seguinte, que deveria sair em 01 de 

novembro, não “teve meios necessários” para sua publicação, conforme uma nota 

explicativa do jornal seguinte.  No Mensageiro da Paz n. 22 (01de dezembro de 1931), 

Frida também não escreveu. As edições de n. 23 e 24, sendo a número 24 uma edição 

especial de Natal com 12 páginas, a média era de 08 páginas e Frida escreveu uma 

pequena nota sobre a igreja de Belo Horizonte.   

                                                                                                                                                                          
secretário dessa igreja e fundador da banda musical. Paulo Leivas Macalão causou a primeira cisão no 
movimento e tornou-se o primeiro pastor presidente do Ministério de Madureira, aliás, ele quem 
inaugurou o conceito “ministério” para contrapor ao Ministério Belém. Sylvio Brito, por sua vez, tornou-
se o primeiro pastor de São Paulo no Ministério Madureira porque chegou como pastor do Ministério 
Belém, mas protagonizou a divisão permanecendo ao lado de seu cunhado, Paulo Leivas Macalão. 
(FAJARDO, 2014). 
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 Porém, na última edição, Vingren escreveu no jornal uma nota surpreendente, 

intitulada: “O Mensageiro da Paz”, em que abruptamente demonstrou o fechamento de 

ouro para a suposta harmonia: 

Afim de que todos fiquem sabendo a realidade concernente ao “Mensageiro de Paz” 
quero fazer a seguinte declaração: Ficou resolvido, na Convenção Geral dos Obreiros, 
realizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, em Setembro de 1930 
p.p., que o novo orgam das “Assembleias de Deus”, no Brasil, aliás, o “Mensageiro da 
Paz”, fosse dirigido pelos irmãos Samuel Nyström e o abaixo assinado. Também que o 
mesmo ficava sendo redigido no Rio de Janeiro. E particularmente entre mim e o irmão 
Samuel Nyström, combinamos duas coisas, as quaes, quero deixar escripto aqui. A 
primeira foi que, a resolução tomada em convenção, a respeito de que o novo orgam, 
hoje “Mensageiro da Paz”, ficasse sendo redigido no Rio de Janeiro, teria valor, entre 
nós diretores, durante o tempo em que eu ficasse trabalhando neste campo, isto é, no 
Rio de Janeiro. A segunda combinação, foi que a irmã Frida Vingren ficasse 
trabalhando na redação do novo orgam, da mesma maneira em que trabalhava com o 
antigo jornal “O Som Alegre.” 
Pela verdade do que escrevi aqui, me responsabilizo. Segundo estas combinações, 
temos trabalhado durante todo este anno que está para terminar. Agora, pedimos as 
orações de todos os irmãos que amam o trabalho do Senhor, neste sentido, que Deus 
dirija para o próximo anno, todas as coisas concernentes ao jornal. Queremos em tudo, 
que a vontade e a direção do Senhor prevaleçam e com a vontade de Deus, estamos 
promptos a nos conformar. Declaro, também, que o meu ardente desejo, pela graça de 
Deus, posso affirmar, que sempre foi, é e será, de trabalhar em harmonia, com todos os 
meus amados irmãos no Brasil, em favor da obra gloriosa do Mestre. Vosso no Senhor, 
Gunnar Vingren (Mensageiro da Paz, n. 20, 1931, p.11). 

  

 Para finalizar a análise dedutiva dos dados coletados de que a harmonia no ano 

de 1931 foi algo desejado, mas não ocorrido, constata-se que o quadro de nomes 

retirado no jornal n. 11 (01 de junho de 1931) retorna na primeira edição de 1932 (Ano 

II, n. 1-2). Entretanto, o quadro contém novas informações:  diretores-gerente: Samuel 

Nyström e redator Nils Kastberg. Além disso, toda a correspondência que antes era 

encaminhada à caixa postal de Vingren passou a ser encaminhada para a caixa postal de 

Samuel Nyström, no Rio de Janeiro. Afinal, Nyström se muda de Belém para o Rio de 

Janeiro, no mesmo período.    

 Mesmo depois da Convenção, mas de forma não oficial e combinada entre os 

diretores, como Gunnar explica, Frida continuou como a redatora do jornal. Deduzimos 

que, em meados de maio e junho, a pressão para que Frida não trabalhasse no jornal 

ficou clara, quando os nomes dos redatores foram retirados do jornal, além da ordem já 

dada na primeira Convenção em 1930. Para uma mulher como Frida, que há dias 

anteriores convidava as mulheres para a luta, por não se conformar com o que fora 

resolvido na Convenção ao que dizia respeito à atuação das mulheres, agora ficar sem 

escrever no jornal que dirigia faz transparecer uma mulher acuada. Frida escreve pouco, 

seu nome sai como redatora do jornal e, quando escreve, não toca mais no assunto, 
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mudou sua estratégia ou foi proibida de escrever sobre sua luta por igualdade, sua luta 

por poder trabalhar e estar à frente da igreja, na qual entendia que sempre foi 

“chamada”  e capacitada, ou o que poderia ter ocorrido? 

 No ano de 1931, o pastor Nyström residia longe do local da redação do jornal. 

Logo, para proibi-la de vez, ele se mudou para o Rio de Janeiro, mesmo porque não 

havia outra pessoa preparada, experiente e capacitada para a redação, como Frida. 

Carlos Brito, o outro redator, era jovem e, por certo, ainda inexperiente com o jornal. 

Frida, de início, tentou fazer do jornal seu meio de luta; conclamou as outras mulheres, 

mas foi veementemente impedida e, depois de maio/junho, foi realmente proibida.  

Pode-se presumir que se não fosse, Gunnar não precisaria no final do ano justificar o 

trabalho de Frida na redação. 

 

Conclusão 

  

 Neste capítulo, buscamos mostrar a mentalidade dos missionários estrangeiros e 

o modo pelo qual se inseriram na mentalidade brasileira, para mudar a realidade ou 

mantê-la. Apesar de terem uma nova proposta, não deixaram de carregar a mentalidade 

colonizadora em suas missões, com uma característica mais de dominação do que de 

exploração. Apresentamos alguns aspectos históricos do momento, que demarcam a  

passagem do mundo rural para o mundo urbano, de uma economia baseada na 

agricultara para início do desenvolvimento industrial. O surgimento do Estado Moderno 

contrapõe-se a paradoxal visão de mundo apocalíptica, de salvação e moral rígida de 

Frida Maria e da igreja.  

 Neste contexto, há um caldo cultural das lutas das mulheres de mentalidade 

religiosa, socialista, anarquista, abastadas ou trabalhadoras, num combate entre 

oprimidos e opressores, em vista de conquistar e garantir seu protagonismo. As 

biografias das mulheres apresentadas revelam que elas resistiram a diversas e violentas 

opressões, dadas suas reais e limitadas possibilidades. Tiveram e ainda terão que ser 

lembradas na história. Todas acumularam os serviços domésticos, a maternidade, a 

fábrica e a igreja com a luta por direitos, participação e igualdade.  
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C A P Í T U L O IV 

MULHERES BRASILEIRAS DOS TEMPOS DE FRIDA – O 

CENÁRIO POLÍTICO E SÓCIO CULTURAL DE SUAS 

LUTAS 
 

Não será com algumas mulheres no poder que esqueceremos as 
milhares escravizadas na cozinha, no tanque e na cama.  

(Maria Lacerda de Moura, jornalista, conferencista e educadora – 
1887/1945) 

 

Introdução  

 

O objetivo deste capítulo é situar a trajetória de Frida, traçar o entorno cultural 

de sua vida no Brasil, ressaltando o contexto de mudanças que estavam em andamento 

naquele período. Ao mesmo tempo o objetivo é o de apontar para as mulheres 

contemporâneas de Frida, que se tornaram ícones na luta pelos direito das mulheres, 

num contexto marcado por um sistema sociocultural centrado na figura e autoridade do 

“pai” provedor da família, que servia como base para todas as demais estruturas e 

instituições sociais. 

Frida Strandberg chegou ao Brasil em 1917 e voltou definitivamente para a 

Suécia em 1932. Foram apenas 16 anos de imersão na cultura brasileira. Um curto 

período de tempo numa história de um pentecostalismo brasileiro que já completou há 

cinco anos o seu centenário. No entanto, nesse curto período, o País passou por 

importantes mudanças socioculturais, econômicas e políticas. A celebrada Semana de 

Arte Moderna de São Paulo (1922); as revoluções de 1924, 1930 e 1932; o surgimento 

do Partido Comunista Brasileiro (1922); a crise econômica decorrente da quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York (1929) e da consequente crise da exportação de café; a 

deposição do governo de Washington Luiz (1930) e o início da ditadura de Vargas 

(1930-1945) agitariam a sociedade brasileira.  
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As cidades de Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e São Paulo, recebiam 

milhares de imigrantes vindos da Zona Rural e do Nordeste. Ganhava força, junto com 

o processo de urbanização a industrialização por substituição de produtos até então 

importados. As culturas regionais que persistiam em vários estados brasileiros 

começavam a ceder lugar para uma cultura urbana, industrial, cosmopolita, em que o 

próprio cenário religioso começava a se recompor, para não falar do contexto cultural 

como um todo. No mundo rural, mais do que no urbano, o sistema patriarcal mostrara a 

sua face mais cruel com a escravidão negra, começavam a penetrar novas formas de 

religiosidade, em que as pregadoras também se faziam presentes. 

Nesse cenário em que o movimento feminista se expandia, a trajetória dos 16 

anos de Frida no Brasil, seu casamento, nascimento dos filhos, e atividades próprias 

como pregadora pentecostal, aconteceu. Pressupomos, neste capítulo, que Frida, uma 

mulher sueca e dedicada à pregação do pentecostalismo, primeiro em Belém e no Norte 

brasileiro, junto com seu marido Gunar Vingren, depois no Rio de Janeiro, não passou 

imune às mudanças culturais que estavam em andamento naquele período brasileiro de 

sua vida.   
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O patriarcado como sistema de dominação dos homens sobre as mulheres sofria 

os seus primeiros ataques enquanto muitas mulheres passavam a denunciar que a 

dominação não estava presente somente na esfera familiar, mas se estendia ao âmbito 

trabalhista, na mídia, na política e em outros setores do cotidiano. Como sempre foi 

antes, nos anos 1920 e 1930, no Brasil o patriarcado ainda compunha a própria 

dinâmica social. Em última análise o patriarcado está no inconsciente de homens e 

mulheres, individualmente e no coletivo, enquanto categorias sociais. Algumas 

categorias são postas para esta análise como a sexualidade, a família e a religião e elas 

estão muito presentes na vida de Frida. Vamos então repartir com nossos leitores parte 

do que pudemos encontrar numa vasta literatura que trata desse tema.70 

 

4.1 Frida Maria Strandberg, uma mulher “à frente de seu tempo”? 
 

 O pesquisador brasileiro sobre as Assembleias de Deus, Gedeon de Alencar 

(2013), se referiu a Frida Vingren, como ele a chama, uma expressão para demonstrar 

um possível papel vanguardista de nossa personagem: “Frida, uma mulher à frente de 

seu tempo”. Neste texto temos tomado o cuidado de não colocar Frida muito acima de 

seu tempo e nem aquém das lutas e reivindicações que eram feitas por outras mulheres 

de sua época. Como afirmamos anteriormente, Frida foi uma mulher normal, dentro dos 

padrões de uma mulher europeia dos fins do século XIX e início do século XX 

portadora, portanto, de padrões culturais diferenciados das mulheres de Belém, do norte 

e do nordeste brasileiro, e das mulheres cariocas dos anos finais de sua permanência no 

Brasil.  

                                                           

70 Registramos aqui parte da bibliografia que foi pesquisada por nós e que serve para quem desejar 
aprofundar suas leituras a respeito do tema: JARDIM PINTO, Céli Regina. Uma História do Feminismo 
no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003; PINSKY, Bassanezi Carla; PEDRO, Joana Maria. 
(Orgs.) Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013; V.V.A.A. O Legado 
Educacional do Século XX no Brasil. Campinas, São Paulo: Editora Autores Associados, 2004; 
ALMEIDA, Jane Soares, VALDEMARIN, Vera Teresa e SOUZA, Rosa Fátima de. O Legado 
Educacional do Século XIX. Araraquara: UNESP – Faculdade de Ciências e Letras, 1998; RAGO, 
Margareth. Do Cabaré ao Lar – a utopia da cidade disciplina Brasil 1890-1930. 3ª ed. Rio De Janeiro: Paz 
e Terra, 1985; LOURO, Guacira Lopes.(Org.). O corpo educado. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 
2010; BIROLI, Flávia e MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e Política. São Paulo: Boitempo, 2014; Bell 
Hooks. Ensinando a Transgredir. São Paulo: Martins Fontes, 2013; GARCIA, Carla Cristina. Breve 
História do Feminismo. São Paulo: Claridade, 2011; CEVA, Antonia e SCHUMAHER, SCHUMA. 
Mulheres no Poder. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015. 
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 Todo resgate histórico do feminismo no Brasil é um resgate das próprias 

possibilidades ou impossibilidades de mulheres a partir do século XIX.  Nos primórdios 

da Revolução Francesa do século XVIII, é possível identificar mulheres que de forma 

mais ou menos organizadas lutaram por direitos e cidadania. No entanto, somente na 

segunda metade do século XIX e, nas primeiras décadas do século XX, uma força 

orgânica conhecida como movimento sufragista lutou pelo direito das mulheres votarem 

e serem votadas. Esse movimento se espalhou pela Europa e Estados Unidos e chegou 

ao Brasil.  

Almerinda Gama71, uma das primeiras mulheres negras na política brasileira, 

advogada e representante classista, alagoana criada em Belém, nasceu em 1899, e 

faleceu com 92 anos, em 1991. Foi cronista do jornal “A Província de Belém” e 

enfrentou o preconceito racial e de gênero. Após ter perdido seu filho, ficou viúva e, 

para se sustentar foi procurar trabalho. Neste momento deparou-se com a triste realidade 

de que o salário anunciado de 300 réis abaixava para 200 réis para mulher. Com trinta 

anos, em 1929, ela se muda para o Rio de Janeiro e se engaja na luta política. É 

representante classista para a Assembleia Nacional Constituinte e em1934 se candidata 

para as eleições.  

Hildenê Gusmão (CEVA&SCHUMAHER, 2015), professora e uma das 

primeiras deputadas estaduais do Maranhão, atende com outras mulheres à campanha 

nacional que estimulou candidaturas de mulheres ao pleito de 1934. Hildenê se tornou 

uma das nove mulheres eleitas para a Assembleia Estadual nas eleições naquele ano. 

Contudo, em 1937, possivelmente foi cassada juntamente com outros mandatos. Na 

história do movimento feminista brasileiro é bom que se ressalte que a maioria das 

mulheres engajadas vinha de famílias abastadas, nota-se, a maioria e não todas. 

Contudo, abastadas ou não há relatos de várias mulheres que se preocuparam em prestar 

serviços gratuitos, como por exemplo, a médica Lili Lages (1907-2003) 

(CEVA&SCHUMAHER, 2015).  

Lili Lages foi a primeira deputada estadual de Alagoas, nomeada por Getúlio 

Vargas para ser delegada brasileira no III Congresso Internacional de 

Otorrinolaringologia em Berlim. Em 1938 foi viver na capital federal e montou um 

consultório na Avenida Rio Branco; lecionou na Faculdade Nacional de Medicina, 

cursou antropologia física no Museu Histórico Nacional, passou em primeiro lugar no 

                                                           
71CEVA, Antonia e SCHUMAHER, SCHUMA. Mulheres no Poder. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015. 
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concurso em Clínica Otorrinolaringológica, sendo nomeada médica do Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários, cargo que ocupou até 1961. Em 1971 foi 

nomeada professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFRJ. Fez concurso e 

recebeu o título de Livre Docência de Otorrinolaringologia, bem como, obteve título de 

doutora em Medicina. Entretanto, no período em que clinicou em seu Estado, atendia 

gratuitamente três vezes na semana.  

Bertha Lutz foi uma entre as várias mulheres que exerceu uma significativa 

liderança em1920 até sua morte na década de 1970. Certamente, ela não foi única 

mulher a lutar; outras se colocaram à frente da luta pela participação política das 

mulheres na sociedade brasileira. Uma força que abalava os privilégios dos homens, 

pois teriam de incluí-las como cidadãs.  

Como toda força feminista traz em seu bojo uma ética de estar no mundo, não é 

possível ser feminista sem ter uma postura de consciência que aproxime mulheres e 

afaste quaisquer discriminações, fazendo assim um “movimento denuncista” das 

mentiras contadas na história construída pelos homens para mantê-las sob seu poder. 

Rever a história é sempre tomar consciência de como foi ou ainda é, na vida de 

muitas mulheres, o processo de coisificação do sistema patriarcal72. O movimento 

feminista propõe alterar o modo de ver e viver em sociedade, uma nova ética em 

construção sob a submissão, humilhação, desprezo, silenciamento de mulheres atacadas 

e mortas, ridicularizadas, vilipendiadas, estupradas. O movimento é a possibilidade de 

uma nova construção, uma nova forma de enriquecer o mundo lutando contra 

preconceitos, intolerâncias e abusos sem fim.  

Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (2003) apresentam o século XIX marcado 

por profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais com o surgimento dos 

movimentos sociais, o socialismo e os feminismos. Irrompe entre a classe média 

burguesa, mas não só a mulher que não quer mais para si a encarnação mística do 

misterioso, a vida de sofrimentos, de renúncias, sacrifícios, servidão, sem história 

própria. Ela deseja autonomia e protagonismo.  

                                                           
72 Nesse sistema patriarcal, machista onde todas e todos se constroem culturalmente não é difícil 
perceber como as mulheres, mesmo em nossos dias, onde muitos avanços já foram dados em relação 
aos direitos das mulheres a “coisificação”, isto é, a redução das mulheres em comparação aos ‘objetos 
desejáveis’, por exemplo: como essa mulher é uma máquina, um avião, seja em músicas e peças 
publicitárias, feiras de automóveis e etc ainda é comum se ver.  A mulher passa a ser somente um ‘corpo 
desejável’ ou um corpo que deve estar pronto- em certa padronização para o desejo masculino, 
enfatizando o quanto as mulheres são “descartáveis”.  
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Em 1919 foi fundado por algumas mulheres o Partido Republicano Feminino 

mesmo sabendo que a Constituinte de 1891 não as havia contemplado. A historiadora 

Céli Regina Jardim Pinto (2010) afirma que tal partido foi composto por pessoas que 

não tinham direitos políticos e relata que esse partido deve ter o mérito, o 

reconhecimento de que com essa composição sua forma de atuar seria a clandestinidade. 

Seria uma forma de operar contra a ordem estabelecida.  

É necessário destacar que as mulheres do Partido Republicano podiam ter criado 

um clube ou uma associação, pois não tinham direitos políticos. No entanto, quiseram 

ser e perscrutar a sociedade como uma proposta possível, estratégica e significativa. 

Essas mulheres que não possuíam direitos montaram um partido político rejeitando a 

negação da cidadania, deixando às claras seus objetivos de busca e, não só, mas de 

serem elas as representantes legítimas dos interesses das mulheres, isto é, delas próprias, 

em participar da esfera política da sociedade.  

Uma das fundadoras do Partido Republicano, professora Leolinda Daltro, mãe 

de cinco filhos, separada do marido, defensora dos direitos indígenas lutou contra o 

autoritarismo da catequese, logo, ela desejava que a catequese não mais existisse. Outra 

fundadora foi Gilka Machado que escandalizou a sociedade (leitores) com seus poemas 

eróticos. 

A causa de Frida era religiosa e crescia numa época em que as ruas não eram 

para todas as mulheres. Certo é que algumas exerciam mais liberdade nas ruas do que 

outras, como nos chama a atenção Michelle Perrot (2007). Se Frida pregava nestes 

espaços ela estava ou não subvertendo o sistema? Ela sempre estava acompanhada de 

uma figura masculina nestes espaços públicos? Uma questão precisa ser considerada – a 

de que as ruas sempre foram para as mulheres pobres, mães, que precisavam sustentar 

seus filhos.  Frida anunciava e pregava sua fé nos presídios, nas praças públicas e 

através do jornal da denominação, enquanto Leolinda e Gilka usaram a imprensa para 

expor a questão do voto feminino e organizar eventos que pudessem causar repercussão, 

como a marcha pelas ruas do Rio de Janeiro em 1917 que teve a participação de noventa 

mulheres (JARDIM PINTO, 2003).  

Frida enfrentou os líderes suecos e brasileiros do movimento pentecostal e 

chamou as mulheres para a luta para que não fossem caladas. Alencar (2013), afirma 

que Samuel Nyström “era o mais ferrenho inimigo das mulheres no ministério.”  

(ALENCAR, 2013, p.120) esta tese se afirma nesta mesma direção. Samuel Nyström 

encabeçou uma rede de fofocas contra Frida, a perseguiu e não sossegou até que tivesse 
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a certeza que não mais iria atrapalhar seus planos. Entretanto, entre as mulheres 

brasileiras que lutavam por direitos e Frida havia duas grandes diferenças: a questão 

econômica e intelectual.  

Nessa época, somente famílias economicamente muito abastadas sustentavam 

uma filha em Paris para se formar em Biologia, como foi o caso de Bertha Lutz que 

voltou ao país depois de formada pela Universidade de Sorbone, em 1918. Por pertencer 

a uma minoria privilegiada, Bertha escreveu em jornais, viajou pela Europa e Estados 

Unidos. Quando volta dos Estados Unidos traz consigo duas mulheres líderes 

feministas, a presidente da Associação Americana das Mulheres e a representante da 

Aliança das Sufragistas da Holanda. A intenção de Bertha era de que as mulheres 

brasileiras participassem de um congresso programado para 1922 no Rio de Janeiro, o I 

congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro.  

Na mesma ocasião foi fundada a Federação Brasileira para o Progresso 

Feminista (FBPF). Tempos difíceis de comunicação, ainda mais, em um país tão grande 

como o Brasil, mesmo assim houve proliferação dessas ideias feministas na busca de 

direito. Deste modo, foram abertas federações em São Paulo, Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Mas sem dúvida, nesse primeiro momento, a 

principal pauta das mulheres das federações ou dos partidos era a luta, principalmente, 

pelo direito de votar e serem votadas. 

As mulheres privilegiadas eram filhas de barões e baronesas, de engenheiros, 

proprietários de siderúrgicas, filhas de condes, netas de Viscondes. Eram educadas por 

preceptores estrangeiros, por isso tinham a oportunidade de aprender outras línguas. 

Eram mulheres cultas e ricas e foram veementes combativas. Entretanto, muitas 

mulheres brasileiras pobres, analfabetas ou semi-analfabetas, negras, indígenas 

fortaleceram tais lutas. A riqueza dos feminismos em suas diversificações tem como 

base a própria diversidade de interesses e vulnerabilidades. Entre as mulheres 

analfabetas e as letradas, brancas e negras sempre existia um ponto comum: a luta pela 

dignidade humana.  

É bom ressaltar que nesse Primeiro Congresso havia alguns deputados presentes 

que apoiaram a causa das feministas. Durante toda a década de vinte, o senador e depois 

o governador do estado do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine foi um forte aliado 

das feministas, inclusive, dando parecer favorável na Comissão da Constituição e 

Justiça de 1927 ao projeto que legalizava o voto das mulheres, mas este não foi 

aprovado no Plenário do Senado.  
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A questão social ou o quadro social que já mencionamos da época que somente 

mulheres que tinha pai intelectual, militar, político, ou dedicado às profissões da elite, 

como Medicina, Direito, Engenharia, ou seja, mulheres igualmente ricas se destacaram 

na FBPF.  

Entretanto, isso não significou que as mulheres pobres e fora da federação não 

lutaram. Enquanto que FBPF havia destacado brilhantes profissionais como professoras, 

jornalistas, advogadas, médicas, engenheiras, e a primeira aviadora brasileira, Arésia 

Pinheiro Machado73, mulheres com um significativo capital cultural, para lembrarmos 

Pierre Bourdieu, pertencentes a classes sociais mais abastadas, seguiram resistindo na 

necessidade de lutar por direitos políticos, pressionando poderes políticos, trabalhando 

em reinterpretações da legislação, dentro das normas sociais vigentes. Não se pode 

deixar de destacar algumas mulheres que não foram tão comportadas e nem tiveram a 

posição de cumprir as mesmas regras sociais estabelecidas.  

Houve um tipo de luta “irreverente”, mulheres que não se alistaram ou 

candidataram-se nem se filiaram a FBPF, onde tudo ocorria dentro da legalidade, mas 

estiveram na luta por direitos. Elvira Kamel e Julia Alves Barbosa74 merecem destaque. 

Elvira tornou-se a primeira mulher eleitora em Minas Gerais, em 1928. Formou-se em 

Direito no Rio de Janeiro e, aos 23 anos, abriu a primeira banca feminina de advocacia 

em Belo Horizonte, lutando contra a oligarquia dominante na região.  

Durante a revolução de 1930, Elvira convoca e cria o primeiro batalhão 

feminino, alistando 8000 mil mulheres que trabalharam na retaguarda do movimento 

revolucionário. Ao final da revolução, Elvira transforma o batalhão de associadas para 

lutar pelos direitos das mulheres. Julia Alves Barbosa do Rio Grande do Norte, em 

1927, defende em audiência seu direito ao voto: “Defendendo seu direito em audiência 

sob a alegação de ter qualificação, ser maior, solteira, com rendimentos e apta a 

exercer cidadania”. (JARDIM PINTO, 2003, p. 27). Tal argumento foi utilizado em 

uma sociedade que, em sua maioria, pensava e argumentava contra o voto da mulher por 

entender que ela não tinha liberdade em relação ao marido para formar sua própria 

opinião. 

Bertha Lutz também escreveu artigos em jornais defendendo o direito do voto, 

mas escreveu na grande imprensa. O destaque neste estudo é para as mulheres que 

                                                           
73JARDIM PINTO, Céli Regina. Uma História do Feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2003. 
74 Idem. 
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publicaram artigos mais contundentes em pequenos jornais, muitas vezes artesanais, e 

sustentados por elas mesmas. O feminismo nasceu já trabalhando, lutando em várias 

frentes porque assim respondem às várias necessidades e, assim, se prolifera no país 

porque havia um numero incontestável de pequenos jornais que contavam com uma ou 

duas pessoas que dedicaram suas vidas para mantê-los em circulação.  

Nesta época, mais da metade da população do Brasil estava no campo e, sua 

grande maioria, era analfabeta, com destaque para as estatísticas que apontavam que o 

analfabetismo era maior entre as mulheres. Todavia, o jornal era a única forma de 

comunicação em massa. Segundo a pesquisadora da imprensa feminina no Brasil, 

Helena Buitoni (1986), Cândida de Castro Souza Menezes foi a primeira mulher ser 

considerada jornalista no Brasil e redigir o “Jornal das Senhoras”. 

Todavia, a publicação de Francisca Motta Diniz, possivelmente a primeira 

mulher a fundar um jornal escreve: “O que queremos é fundar um jornal com o objetivo 

de divulgar ‘a causa das mulheres”, isso em meados de 1873. O seu jornal mineiro 

recebe o nome de “O sexo feminino” e teve dois anos de duração em Minas Gerais, 

depois foi transferido para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1890 recebendo o 

nome de “15 de novembro do sexo feminino”, a partir da Proclamação da República. O 

jornal alertava as mulheres sobre o perigo das mulheres ignorarem seus direitos no 

casamento, bem como, do perigo de ficar a mercê de maridos que fazem do casamento 

sua forma de enriquecimento. Ela defendia uma real educação para as mulheres o que as 

levariam a se emanciparem, isto já no ano de 1873.  

A irmã do famoso poeta Álvares de Azevedo, Josephina Álvares de Azevedo, 

editou entre 1888 e 1897, em São Paulo o Jornal “A família” que tinha como tema forte 

a preocupação de educação da mulher como forma de libertação. Ela escreve: “É 

indispensável educá-la. Sem instrução ela continuará a representar o papel que a 

maioria tem feito como esposa principalmente nos outros estados da vida.” (JARDIM 

PINTO, 2003, p. 32). Josephina foi uma grande lutadora dos direitos das mulheres.  

Escreveu uma peça de teatro, “O voto feminino” que ridicularizava com humor os 

homens que não aceitavam o voto das mulheres. Só teve uma apresentação publica e 

como não conseguiu mais apresentar a peça estrategicamente passou a publicá-la no 

rodapé de seu jornal75.  

                                                           
75 Essa passagem é riquíssima para futuras análises feministas, via categoria ‘brechas’ desenvolvida por  
Saffioti e ‘armas de resistência’ por James Scott em diálogo com Pierre Bourdieu.  
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Para sair do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, pode-se falar da cidade de Bagé no 

Rio Grande do Sul. Em 1898, havia o jornal “Mulher”, fundado por Andradina de 

Oliveira que resistiu por nove anos e o transformou em revista ilustre76. Andradina foi 

também escritora, publicou sete livros e foi premiada na exposição nacional do Rio de 

Janeiro. Seu livro mais polêmico foi “O Divorcio” que defendia como solução para 

casamentos infelizes.  

É claro que todos esses movimentos de mulheres e grupos de mulheres 

aconteceram em um período que tudo caminhava mais lentamente. O grupo reacionário 

dos homens ainda era poderoso, as mulheres viviam em quase clausura, envolvidas em 

trabalhos domésticos. A religião era ainda mais influente, mas essas mulheres em 

situação de privilégios, se comparadas às demais mulheres pobres e negras, iniciaram 

suas lutas enfrentando os poderosos homens da política, da religião, do dinheiro, 

superando o temor e as adversidades, bem como as consequências desse enfrentamento.  

Helleieth Safiotti, em “Mulher na sociedade de classe” (1979) afirma que a 

mulher sempre precisou, na concepção dos homens ser protegida e controlada, pois do 

contrário seria um risco para a sociedade. O casamento e a maternidade eram 

efetivamente constituídos como a verdadeira carreira feminina. Tudo que levasse as 

mulheres a se afastarem desse caminho seria percebida como um desvio da norma.  

Portanto, tudo o que impedisse a execução da sua função social “mãe e esposa” 

era perigoso. A fragilidade feminina, constituída pelo discurso religioso, médico, 

jurídico e educacional era o que tudo validava. Para bem poder exercer o papel imposto 

de modelo para os filhos, principalmente as filhas, elas se viram obrigadas em um 

estrito controle sobre seus desejos, suas falas, seus gestos e atitudes e tinham na 

comunidade o fiscal e censo de suas ações. 

No campo religioso Frida Strandberg foi um mover embrionário dentro do 

movimento pentecostal brasileiro? No que diz respeito à sua luta para conquistar espaço 

na liderança da igreja e poder pregar, evangelizar e redigir o jornal em igualdade com os 

homens, sim. Embora seu principal argumento fosse religioso – pois quem validava tal 

igualdade, segundo a concepção interpretativa de Frida era o Espírito Santo de Deus, 

dentro de um campo limitado – o religioso e, daí somente estaria à frente, nesses papeis, 

as mulheres cristãs. Frida não foi pioneira em criar um jornal no Brasil, no século XX, 

                                                           
76JARDIM PINTO, Céli Regina. Uma História do Feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2003 
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várias mulheres fundaram jornais chegando a investirem seus bens criando uma 

verdadeira rede de norte a sul no país. 

Frida Strandberg, a religiosa pentecostal também lutou por seus direitos de 

trabalhar fora da casa, mesmo que a motivação fosse religiosa, dividiu, não com o 

marido, pois estava constantemente ausente, em trabalho da missão, mas com outras 

mulheres a tarefa de cuidar de seus filhos. Ela estudou, se profissionalizou antes de se 

casar com o missionário e dedicou sua luta, em nome de Deus. Frida, provavelmente, 

conhecia a historia das 129 mulheres que em 08 de março de 1857 morreram na 

tecelagem Norte Americana, onde as operárias da fábrica de Nova York foram 

queimadas vivas, quando o dono da fábrica, diante da greve realizada por essas 

mulheres as prendeu e ateou fogo na fábrica.  

Na II Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Copenhagen, 

Dinamarca, em 1910, a alemã Clara Zetkin propôs adotar o dia 8 de março como data 

para as grandes manifestações em homenagens a essas mulheres. As mulheres 

sufragistas brasileiras sempre tentaram, desde 1885, como a dentista Isabel de Souza 

Matos, buscar uma forma que garantisse o direito ao voto. É importante saber que o 

direito das mulheres foi discutido na Constituição republicana de 1891 e teve alguns 

apoiadores como Nilo Peçanha, Epitácio Pessoa Hermes da Fonseca.  

O projeto não fora aprovado, mas também não fora especificamente proibido. 

Essa falta de clareza não foi equacionada, mas deve-se ao fato de que nem se 

preocuparam de mencionar a proibição das mulheres, pois nem a consideravam como 

cidadã. Durante os 40 anos de vigor dessa Constituição, as mulheres buscaram se 

estabelecer. No entanto, as lutas no Brasil ainda eram frutos da oligarquia rural versus 

um centralismo republicano brasileiro. O que regia o Brasil nessa época eram os 

interesses das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais até 1930.  

A retomada da história de algumas mulheres é um lembrete para que se 

compreenda que Frida Strandberg não estava à frente de seu tempo, a não ser pelo fato 

ou em certa medida por ser branca, europeia, vir da Suécia bem formada e trabalhar 

entre pessoas empobrecidas, semianalfabetas, inicialmente nortistas e nordestinas 

brasileiras, pessoas que traziam as marcas da exploração social. A Suécia (como demais 

países envolvidos direta ou indiretamente), na época da Primeira Guerra Mundial, 

preenche seu contingente no mercado de trabalho com as mulheres já que os homens 

estavam envolvidos diretamente na guerra e assim oportunizam mulheres a se 

profissionalizarem.  
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Frida Strandberg poderia estar à frente de seu tempo porque a Suécia já havia 

superado o analfabetismo. No entanto, a reforma agrária realizada no início do século 

XIX, juntamente com a miséria produzida pela guerra colocaram homens e mulheres em 

difícil situação de sobrevivência, logo, a América do Norte, principalmente, os Estados 

Unidos torna-se o sonho de muitos europeus.  

Portanto não é Frida que está à frente de seu tempo, mas em certa medida a 

Suécia quem estava, embora com toda sua problemática de produção agrícola e da 

Guerra, numa posição de maior igualdade à frente do Brasil por dois fatores: sua 

tradição cultural e as oportunidades oferecidas aos suecos. O que foi comum entre essas 

mulheres foras suas trajetórias de vida, trajetórias de lutas e resistências. 

 

4.2 As mulheres e o gênero 
 

As mulheres em uma sociedade machista são valorizadas na medida em que 

reproduzem os papeis sociais femininos: o doméstico e o da submissão. Logo, também é 

muito favorável para os líderes religiosos que as mulheres religiosas cuidem da igreja 

como cuidam da própria casa, que levem para casa as toalhas da ceia para lavar, passar e 

devolvê-las dobradinhas, que mantenham a limpeza dos banheiros, que limpem e 

troquem as rosas do vaso e assim por diante. Enquanto elas se ocuparem com os 

serviços “domésticos” na igreja, como extensão do lar, elas serão muito bem vindas à 

igreja, mas caso contrário, tornam-se mulheres perigosas, pois podem contestar o papel 

que lhe foi imposto.  

Sempre que se propõe estudar ou reconstruir uma trajetória de vida na história 

com a perspectiva de Gênero é preciso ter em mente que só a reconstruiremos de fato e 

de direito se, juntamente, com sua biografia incluir as relações de poder que perpassam 

suas vidas.  

Resgatar a trajetória de Frida retirando-a do esquecimento e colocando-a em um 

pedestal de heroína, santa, é tão machista quanto silencia-la, invisibiliza-la porque a 

releitura acontece sob as mesmas bases machistas, a partir de modelos construídos por 

homens, no caso de serem homens cristãos, os modelos são Eva ou Maria, logo, 

pecadora ou santa, menos a humana.  
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Muitas mulheres são repletas de habilidades, capacidades pelo simples fato de 

que a pessoa humana tem tal potencialidade, bem como, muitas mulheres são cheias de 

fraquezas porque todo ser humano também possui tal possibilidade, a de falhar. Não se 

deveriam aceitar modelos binários, mesmo em nome de Deus porque as possibilidades 

humanas são diversas.  

E ninguém poderia ser julgada e condenada por sua diversidade, isto é, por sua 

diferença de padrões historicamente e socialmente estabelecidos como verdades 

universais sacralizadas pela igreja. Fazemo-nos ser também conforme o grau de nossos 

erros, somos limite e potência, portanto, não faz sentido silenciar, apagar, invisibilizar, 

esconder, omitir e até mentir para que o um ponto de vista machista, patriarcal, fascista 

prevaleça, nem em nome de Deus nem de quaisquer religiões. 

A questão então é não aceitar estereótipos, modelos sem perguntar sobre seus 

valores, isto é, sob quais valores e intencionalidades foram construídos. Para manter que 

tipos de relações de poderes? Poderes simétricos ou assimétricos? Então o que somos ou 

que podemos ser?  Somos e podemos ser toda potencialidade humana! 

A sexualidade livre das regras na sociedade, historicamente não é bem vinda. A 

sociedade está a interpor para domesticá-la, educá-la e castra-la, aliás, castra-la da 

criatividade e da curiosidade que aponte tanto para o perigo, quanto para os diversos 

movimentos que a sexualidade, por sua inerência de liberdade, proporciona, isto é, aos 

novos descobrimentos, desígnios e prazeres próprios do corpo, mas que pode se 

apresentar tão diverso do outro, e é isso que incomoda ao que se impõe como guardião 

da moral sexual alheia – o castrador da própria capacidade da sexualidade humana.  

Diante de um solo tão fértil e fluido, que é a sexualidade humana, a sexualidade 

das mulheres passou por mais tentativas de controles, de castrações, demonizadas, 

negando a própria riqueza da diversidade humana, impossibilitando o diálogo que 

ultrapasse a moralidade ou as categorias eugenistas que tentam normatizar nossa 

sociedade. Um solo profundo e instável não se caracteriza em um problema, mas o que 

construímos sobre esse solo é que constitui o problema. Quando nessas construções, isto 

é, quando negamos a condição humana à própria humanidade: sua criatividade, sua 

mutabilidade, suas diferenças, seus desejos, estamos negando as questões de gênero e 

propondo a nefasta constituição da “normalidade” da sexualidade, sua hierarquização, 

sua categorização, classificação, nivelação da liberdade inerente dos corpos.  

Uma normatização cruel sobre o corpo, principalmente sobre os corpos das 

mulheres, justificado pelo perigo do impulso da liberdade da sexualidade, essa força 
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normatizadora já escravizou e continua construindo hierarquizações sobre a sexualidade 

de ricos sobre pobres, de brancos sobre negros, de homens sobre mulheres, de heteros 

sobre homossexuais, de jovens sobre idosos, de ocidentais sobre orientais de cristãos 

sobre judeus, de judeus sobre palestinos. Uma demonstração da desumanização da 

heteronomia, da injustiça de gênero. 

A esse respeito é emblemática a obra de Michel Foucault (2001), pois é a 

história dos próprios discursos sobre a sexualidade, discursos através dos quais a 

sexualidade é construída – ela mesma como conhecimento que forja no ocidente, as 

formas e modelos que conhecemos de corpo. Sua negação, suas proibições como um 

complexo de controle sobre os indivíduos, controla-se os corpos através do dispositivo 

da sexualidade.  

O estudo de Foucault apresenta a sociedade disciplinar que pelo dispositivo 

sexual revela as formas modernas de regulação social, uma sociedade de vigilância e 

controle, descrita também em seu livro “Vigiar e punir” (1987). Ele argumenta que 

nessa regulação social moderna, a base desse poder de controle não é a força da negação 

que atua na proibição, mas a força positiva que se preocupa com a administração e o 

cultivo da vida.  

Entretanto, não se baseia no ‘Não farás isto ou aquilo’, mas ‘Você deve fazer 

isto ou aquilo’, o que Michel Foucault denominará de “biopoder” e será como 

dispositivo da sexualidade, pois a engenharia da vida se dá no sexo, é por ele que 

perpetuamos a espécie. Logo a sexualidade é eficiente no controle dos corpos, tanto 

individual quanto do coletivo, para Foucault o coletivo é ‘corpo político’. Por ela, a 

sexualidade, através das normatizações, controlamos os comportamentos do indivíduo e 

do todo, (Foucault, 2001).  

O caminho de Foucault, para essa vigilância, controle, está numa variante de 

práticas sociais e técnicas de poder e poder embutidos no sexo. São quatro as unidades 

estratégicas que ligam, desde o século XVIII, uma variedade de práticas sociais e 

técnicas de poder. Essas estratégias juntas formam mecanismos de controle e 

dominação: elas têm a ver com a sexualidade das mulheres; a sexualidade das crianças; 

o controle do comportamento procriativo; o estabelecimento do que é ou não perversões 

sexuais, demarcando-as como problemas de patologia individual.  

Portanto, Foucault afirma que ao longo do século XIX, essas estratégias, que se 

tornaram mecanismos de poder e dominação produziram nos discursos reguladores: a 

mulher histérica; a criança masturbadora; o casal que utiliza formas artificiais de 
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controle de natalidade; e o "pervertido77", especialmente o homossexual.  Por ora, a 

importância da observação de tais mecanismos, é o questionamento do controle sobre 

tais ‘tipos’ de seres, isto é, tipos específicos que são facilmente regulados por serem 

classificados a partir desses discursos pela patologização dos corpos, denominados por 

Foucault como "posições de-sujeito", sendo assim, a classificação seria um fenômeno 

histórico. 

Assim sendo, a análise de Gênero é uma análise das relações de poder e as 

classificações-padrão de sexualidade feminina são produtos do poder masculino, 

historicamente, construídos. O século XIX se constituiu enquanto momento central na 

definição da sexualidade feminina. A articulação de implementar as diferenças radicais 

entre os sexos gerou a hierarquização do corpo masculino sobre o feminino relegando 

ao feminino o papel da reprodução. Deste modo, para contrapor ao prazer do corpo 

masculino desenvolveram-se respostas sociais para tal construção - políticas diferentes 

para homens e mulheres; desiquilíbrio social entre homens e mulheres; ênfase na 

diferença, na divisão, ao invés da similaridade e da completude.  

O que se observa é que tanto a igreja como o Estado tem atestado um interesse 

constante no modo como os indivíduos e, principalmente, as mulheres se comportam 

sexualmente. Os feminismos têm resistido às diversas prescrições e definições dadas 

como naturais, sobretudo, diferenciando o sexo do gênero. O gênero são as descrições 

sociais entre homens e mulheres enquanto que sexo diz respeito ao biológico.  

Quando se atua com gênero como categoria analítica, uma das primeiras 

posições que se deve atentar é compreender a instrumentalização possível da categoria, 

isto é, reconhecer que as análises das relações de gênero podem trazer um campo de 

pesquisa interdisciplinar. No entanto, como qualquer outro campo de pesquisa 

interdisciplinar e limitado, coloca-se de suma importância o respeito à liberdade e ao 

reconhecimento inerente da sexualidade humana. Esse fato já desautoriza a tecer 

julgamentos ou instalar culpa em relação à capacidade humana de sentir e produzir 

prazer através das diversas relações. Porém, pré-julgamento com condenações certas 

impedem a alteridade, o diálogo e a reflexão.  

O saber que se produz e se estabelece a partir da análise de gênero descarta o 

que é instituído como patológico e a origem do que seria a cura para tal patologia. 

                                                           
77 Per vertio, derivado de per vertere, remete à ‘pôr de lado’, ou ‘pôr-se à parte’.   Historicamente, as 
perversões de conceitos morais foram atribuídas a perturbações de ordem psíquica, as quais dariam 
origem a tendências afetivas e moralmente contrárias às do ambiente social do pervertido (FOUCAULT, 
História da sexualidade). 
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Como a patologia é produzida culturalmente pelo discurso e pela prática de uma 

‘ciência da verdade’, que carrega em si, exigências sociais de ‘normalidade’ moral e 

sexual logo, os indivíduos com tais ‘problemas’, ‘doenças’ necessitam da produção da 

cura para essa população doente. A cura pode vir por intermédio da educação sexual, da 

salvação religiosa e da “jurisprudência criminalizadora”, um aparato legislativo e 

normativo paradigmático. É nesse olhar que Foucault alerta sobre a construção histórica 

da sexualidade.  

Embora a sexualidade humana seja livre em seus movimentos criativos, desejos 

e historicidade; ela foi controlada, manipulada e cerceada. A normatização 

supostamente normalizadora, natural, direita em que os livres movimentos foram 

amarrados, amordaçados e vivenciados limitaram as relações e as representações sociais 

construídas e não consideram a liberdade da sexualidade. A análise de gênero tem em 

sua nascente no esforço pelo reconhecimento da historicização das relações sociais, 

humanas – relações de poder. É o resgate da alteridade humana, isto é, a capacidade de 

se colocar no lugar do outro nas relações, pois é no reconhecimento da diferença que o 

outro se mostra e, então, se dispõe vê-lo e, a partir dessa reformulação sobre o outro, 

constrói-se a própria identidade humana.  

Sempre se tem nas análises-reflexões a retomada das construções sociais. Fazem 

parte destas análises a historicidade das relações e suas delimitações; o que foi 

permitido, denominado e sacralizado; quem foram os excluídos e incluídos na vertente 

histórica; quais os estereótipos do feminino e do masculino e as subordinações do 

corpo. Todas estas questões entrelaçam numa rede protetiva de ordem e ‘bons 

costumes’ da família, envoltos do pânico produzido contra a perversidade (desviante), 

“normalidade normatizada” e imposta em benefício, não da humanidade, mas de certos 

interesses comuns aos homens brancos e heterossexuais para a manutenção dos poderes, 

sejam eles econômicos, sociais, eclesiásticos.  

Uma análise reflexiva de gênero leva ou deveria levar a uma práxis de vivência 

social mais relevante, pacífica e igualitária. Porquanto, encaminha ao reconhecimento 

da liberdade da sexualidade no que tange ao seu descobrimento. Porem, o 

reconhecimento não é dado, é construído individualmente. Não é fechado, é fluido e 

está sempre em movimento criativo como qualquer outro aspecto da vida social 

humana.  

São nas inter-relações que a alteridade se dá e se movimenta contrariamente ao 

racismo, aos sistemas ou institucionalizações sexistas, homofóbicas, xenofóbicas, 
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geracionais e de classe. A alteridade ocorre na amizade78 profunda e sincera ou na 

dinâmica da sexualidade humana, bem como, o cuidado de sim mesmo. Está na 

valorização das inter-relações baseadas no diálogo, no respeito, na equidade, seja na 

escola, na igreja, na fábrica, na família, etc. 

     É o reconhecimento da capacidade de liberdade sexual que assegura, dentre 

outros, como um esteio, a liberdade humana. Mas a história mostra que o esteio se 

transformou em entrave, um obstáculo que impede de enxergar o desejo legítimo do 

outro. Há séculos faz-se isso com tanta destreza, agilidade, desembaraço, ligeireza e 

prontidão que até parece natural. Parece que esse poder foi outorgado naturalmente, 

todavia, foi socialmente dado e necessita desenvolver o direito do outro de viver e 

experienciar sua liberdade humana através da sua sexualidade, sem culpa, condenação 

ou julgamentos.  

A sexualidade é, segundo afirma Foucault, um “dispositivo histórico” das 

relações sociais; logo, um dispositivo de controle e poder que “produz verdades e 

mentiras” (Foucault, 2001, p.12). Portanto, a análise de gênero não é analise de gênero 

feminino ou masculino e sim um olhar mais atento nas relações sociais de múltiplas 

identidades construídas, cercadas e permitidas no decorrer da historia da humanidade, 

levando em consideração suas tensões transversais como raça/etnia, sexo, religião, 

classe, fator geracional, localização geográfica e etc.  

Tais representações sociais, tidas como identidades de gênero, mas que na 

verdade são identidades construídas e expressas socialmente, são corpos políticos, 

marcados por relações de poder e disciplina dos corpos. A educação ou a religião 

poderia, a partir do gênero, desconfiar de alguns critérios de conteúdos programáticos, 

por exemplo, de discursos proferidos que não nos encaminham para a alteridade nas 

construções relacionais. Uma postura que Edgar Morin (2000) alerta para a necessidade 

de desenvolver relacionamentos baseados na complexidade humana, por uma feição 

mais globalizada, planetária.  

                                                           
78 Vale ser refletida com maior profundidade a questão da amizade. A amizade é um conceito sociológico 
que tem merecido atenção nos últimos em função também da evolução tecnológica. A amizade e a sua 
função social sofreram alterações ao longo do tempo. Da sociedade grega com a pederastia, na sociedade 
romana com a "amizade íntima" ou na sociedade moderna com a relação entre iguais (aí entra a noção de 
"comunidade”ver mais em: http://www.catolicadefortaleza.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/10.Janine-
Uma-reflex%C3%A3o-sobre-Comunidade-a-partir-de-Z-Bauman-210708-formatado-ok.pdf )  e na 
sociedade contemporânea que ocorre entre os diferentes indivíduos. Elementos fundamentais deste 
conceito como o tempo, espaço e continuidade foram alterados ao longo do tempo com a presença da 
comunicação virtual. Mas elementos como afinidade, afeto, confiança, intimidade se perduram.  
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A formação ocorre dentro e fora dos muros da escola. Ocorre na religião, na 

televisão, no cinema, no rádio, nos livros didáticos, na família, nos movimentos sociais, 

etc. Uma postura mais complexificada diante do mundo que considere as vertentes 

existentes em todos os espaços e também nos veículos de comunicação que, por sua 

vez, também exercem sua pedagogia e precisam ser avaliados. Mas que análise deve ser 

feita nessas formações? A de gênero e suas transversalidades, àquela que aponta para a 

sexualidade como dispositivo de dominação e poder como produto para a disseminação 

da normatização, da segregação, do ódio, da discriminação, pois deve ser dada pelas 

diferenças que nos atravessam, diferenças de classe, raça-etnia, questões geracionais, 

diferenças religiosas e etc.  

Embora seja no corpo biológico, o lócus da sexualidade, o corpo possui um 

órgão criativo, o cérebro, aquele que comanda tudo. Então no campo dos desejos, até 

que se estabeleçam os limites do que é sexualmente possível, desejável, prazeroso, a 

liberdade da sexualidade vai além do seu lócus de expressão, que é corpo, a 

subjetividade e nela os movimentos são livres e criativos, repletos de sensações e 

desejos.  

A sexualidade humana é cerceada por definições, convenções, crenças, 

comportamentos “normais ou anormais”. São todos moldados nas relações de gênero, 

que são relações de poder e de interesses. Portanto, não se deve concebê-la como uma 

espécie de dado da natureza que o poder tenta por em xeque ou como um domínio 

obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar: “A sexualidade é o nome que se 

pode dar a um dispositivo histórico.” (Foucault, 2001, p.100) 

O gênero é um poder para além das constituições de homens e mulheres e tudo 

que os envolve. Logo, padrões de sexualidade feminina são produtos do poder dos 

homens para definir o que é necessário e desejável. Se o gênero está nas relações de 

poder perpassando por classe, raça, etnia, religião, etc., as diferenças que moldam a 

sexualidade humana constam desses interesses. Sexualidade e gênero são categorias 

separadas embora intimamente ligadas. Quando olhamos para história de vida de 

mulheres tal fato deve ser levado em consideração, desde sua sexualidade até suas 

diversas e possíveis relações: seus planos, suas habilidades, suas aspirações, realizações, 

frustrações, tensões, seus desejos, seus parceiros, suas famílias, suas construções, 

vitórias e derrotas. 
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4.3 Gênero, família e igreja 
 

A palavra família, no sentimento popular ou nos dicionários, significa pessoas 

aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os 

filhos. Ou ainda, pessoas do mesmo sangue, ascendência, linhagem, estirpe ou 

admitidos por adoção. Os tipos de família variam muito, mas a família mais conhecida e 

valorizada em nossos dias é a família composta de pai, mãe, e filhos, chamada de 

família “nuclear”. Este é o modelo ainda mais apresentado, mesmo que em nossa 

própria casa vivamos em esquemas diversos79.  

O questionamento da distribuição de papeis masculinos ou femininos é um dos 

pontos chaves para o surgimento de uma nova estrutura. A família não é um simples 

fenômeno natural. Ela é uma instituição social variando através da história e 

apresentando até forma e finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme o 

grupo social que esteja sendo observado.  

Uma família não se constitui somente um tecido fundamental de relações, mas 

também um conjunto de papeis socialmente definidos pela a organização da vida 

familiar que, por sua vez, depende do que a sociedade espera de seus usos e costumes da 

figura de um pai, mãe, filhos e todos os seus membros. Através da família, menor célula 

organizada, a célula mater, da sociedade que o Estado pode exercer um controle sobre 

os indivíduos, impondo-lhes diferentes responsabilidades conforme cada momento 

histórico. A instituição familiar, predominantemente, é patriarcal, autoritária e 

monogâmica.  

Em épocas de guerras as mulheres foram estimuladas a sair de seus lares e a 

trabalhar dada a ausência da mão-de-obra masculina. Uma série de medidas foi posta 

em prática para poder liberar as mulheres casadas de suas responsabilidades tradicionais 

junto aos filhos e a casa. Surgem creches, os salários melhoram, os empregos 

“masculinos” tornam-se acessíveis a elas etc. Porém, no fim da guerra, modifica-se 

novamente a ideologia e todas as formas são postas em jogo para motivar o retorno das 

mulheres ao lar para evitarem a destruição da família tradicional demonstrando o eficaz 

controle do Estado em todos os mecanismos sociais existentes.  

                                                           
79 Muitas pessoas vivem em esquemas familiares diversos como avó e neto; mãe e filho e assim por 
diante. 
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O termo família origina-se do latim famulus, que significa: conjunto de servos e 

dependentes de um chefe ou senhor. Entre os chamados dependentes inclui-se a esposa 

e os filhos. Assim a família greco-romana compunha-se de um patriarca e seu fâmulo: 

esposa, filhos, servos livres e escravos. As religiões monoteístas (todas elas 

identificadas com o sistema patriarcal) se impuseram pela força, por sangrenta 

repreensão dos costumes tradicionais vigentes, dizimando povos que cultuavam deusas, 

crenças politeístas e costumes matriarcais, tais como, a não atribuição da paternidade 

institucional a cada criança nascida.  

A pressão das religiões foi em geral a estratégia utilizada para impor uma nova 

estratégia da qual ela seria a portadora da “verdadeira moral”. Assim os missionários 

católicos impuseram, drasticamente, o fim da poligamia, do infanticídio, a exigência da 

virgindade, o uso de roupas a fim de esconder as partes sexuais do corpo, etc. Na 

sociedade pré-industrial (sec.XVII) já era inconcebível dissociar família e religião. 

Tanto no plano social como no individual tudo o que toca a vida orgânica da 

família conta com o apoio da religião. Em troca, a instituição religiosa é sustentada pela 

família que lhe fornece apoio insubstituível, colaborando de forma primordial com a 

transmissão das crenças, com o cumprimento das práticas religiosas e da aceitação das 

punições impostas.  

Desta forma, a igreja se apresenta tão tradicional quanto à família, pois sacraliza 

as principais manifestações da vida familiar: o nascimento, o casamento, a morte etc. 

Além de condenar e, muitas vezes, punindo algumas atitudes, como a interrupção da 

gravidez, o divórcio, o exercício da sexualidade livre. Neste sentido, as aspirações dos 

indivíduos estão sempre cerceadas seja pela família seja pela igreja.  

A Reforma Protestante dificultou o caminho coletivo para a salvação que se 

manifestava nas indulgências como forma de clemência aos pobres pecadores. O 

famoso protesto de Lutero contra as indulgencias (1517) golpeou o coração da igreja 

medieval. Contudo, o resto da reforma, num certo sentido, foi o mero desdobramento 

lógico daquele ato, a igreja seguiu com seus interesses políticos e de poder, mas numa 

versão protestante.  

No Brasil, de acordo com o código penal de 1890, só a mulher era penalizada 

por adultério inclusive dando o direito ao traído de matá-la.  Valores da elite colonial se 

perduraram por todo o século XIX, mesmo tendo as mulheres pobres e crianças 

compondo mais da metade da força de trabalho em certas indústrias e com salários 30% 

menos. A transformação da sociedade tradicional pela gradativa fecundação da vida 
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social girou em torno da família nuclear.  Famílias nos padrões conhecidos hoje foram 

forjadas pela vontade burguesa, na construção histórica como se fosse algo universal. A 

não aceitação de outras formas de família, nada mais é do que a reprodução de um 

discurso elitista do século XIX.  

Neste sentido, as famílias pentecostais no início do século XX se davam de 

forma bem diferente do que o que temos atualmente. Embora tenha nascido entre os 

pobres brasileiros, principalmente, entre os pobres nortistas, posteriormente nordestinos 

e depois cariocas com menos condições de seguir tais normas, a composição familiar 

entre os evangélicos pentecostais, se não tivesse acompanhando o padrão de família 

nuclear patriarcal deveria imediatamente se encaixar caso tivesse interesse de participar 

da comunhão da igreja, dos cultos de Santa Ceia ou algum membro almejar um cargo.  

O protestante pentecostal deveria perseguir tal modelo, pois somente esse era aceito e 

não havia negociação.   

Esse modelo no qual tem o pai como o personagem central da família, o 

sacerdote do lar, aquele que deve instruir esposa e filhos no direcionamento da crença 

era o único padrão colocado como “a vontade de Deus” para toda composição familiar. 

Todavia não se levava em conta o caminho percorrido dos interesses sociais e 

econômicos, da elite europeia do século XIX que atravessa a América e impõe seu 

padrão de exploração sob as mesmas bases desde a colonização engendrada pela moral 

cristã. 

A dura realidade era a miséria escandalosa em que viviam muitas famílias 

sentadas na igreja em dia de culto tentando imitar ou alcançar o modelo de família 

perfeita dos missionários. Porém, era um muro posto, um verdadeiro divisor de águas 

que estabelecia o que se demonstrava na igreja e o que se vivia em casa; um cotidiano 

complexo para além de um único modelo de família, inclusive aquelas chefiadas por 

mulheres pobres, já que seus maridos estavam adoentados pelo álcool.  

O casamento como lócus forjado para a manifestação da sexualidade feminina, 

sob a rígida disciplina de seu papel social, de uma vida recatada, piedosa, a ‘noiva de 

Cristo’, seu corpo pertencente não a ela, mas ao seu marido-dono tornou-se também 

lugar de violências, de abusos, de desrespeito que cumpriam a herança do século XIX: 

uma reorganização das famílias marcadas pela valorização da intimidade e da 

maternidade. Esposas que entregaram suas próprias vidas em dedicação ao esposo e aos 

filhos,excluídas do trabalho produtivo para responder a um ideário de família burguesa 

higienizada, a mulher era uma espécie de capital simbólico responsável pelo status da 
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família. Somente pela insubmissão que escapariam da autoridade e do controle de pais e 

maridos rejeitando as normas de conduta que lhes foram dadas, mas isso não era 

cogitado.  

 

4.4 A Família, o campo simbólico e a ordem social 
 

Toda essa moral sexual cristã que se estendeu e se ampliou por todo o ocidente 

se deu através dos “aparelhos prescritivos” como a família, as instituições educativas e 

as igrejas, assim como, pela sujeição. No entanto, a sujeição é mais complexa do que a 

simples obediência, assim como a moral não é só um conjunto de regras, é a consciência 

de si; é a constituição do ‘sujeito moral’. É como me vejo no mundo e, também, como o 

mundo me vê, é meu modo de ser “são os modos de subjetivação” como diz Foucault 

(1999). Ao contrário, como poderia ser reconhecido e aceito sem cumprir com as regras 

sociais? Essa sujeição me traz pertença e o sentimento de herdeiro e responsável por 

essa tradição espiritual e, segundo ela mesma atesta, me torno exemplo de pureza e 

nobreza. 

Ter um único modelo de família como a abençoada, sagrada, corre e que agrade 

a Deus, só fortalece a família patriarcal, monogâmica nuclear e isso é um tanto difuso 

para não dizer hipócrita na atual sociedade brasileira da qual tem criado novos valores 

familiares pautados na própria dinâmica social. Esse modelo funcionou bem enquanto a 

igreja evangélica Assembleia de Deus era ainda bem ruralista. Mas logo começou a 

enfrentar entravas em sua expansão urbana.  

No entanto, sem abrir mão de tais valores familiares, por exemplo, a mãe 

convertida ao movimento pentecostal no início do século XX que percebe e aprende 

logo que para a igreja ela não é a pessoa apta ou ideal na responsabilidade de transmitir 

os valores das crenças fundamentais. A fé para seus filhos, mesmo que ela o faça será 

“aos pés do Senhor”, isto é, em oração. Se não houver a salvação de seu esposo e pai de 

seus filhos, ela sentirá que sua família esta em desajuste com a doutrinação da igreja 

cujo ensinamento é que os homens guiem sua família, esposa e filhos nos fundamentos 

da fé.    

A submissão da esposa ao seu marido é igualmente ensinada de maneira enfática 

e transmitida como o próprio ensinamento de Deus à igreja, pois assim está escrito: “As 

mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da 
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mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador.” Efésios 

5:22,23. Mas reforcemos que esse padrão é o padrão da sociedade brasileira, abençoada 

pela igreja católica e consagrada pelos protestantes. Não há nada estritamente novo, no 

que tange a esses ensinamentos aos recém-convertidos do movimento pentecostal, 

talvez o que há, nessa época, é um rigor maior, uma exigência mais clara, quesito mais 

controlado. 

Não é de estranhar que os “cabra macho”80 tivessem estranhado e rejeitado a 

pessoa autônoma e firme, a liderança impossível de enrustir de Frida Maria Strandberg. 

No entanto, os suecos, deveriam ser mais maleáveis, pois estavam mais acostumados 

com liderança feminina, missionárias, pregadoras tanto na própria Suécia, Noruega, 

Estados Unidos, mas estranharam o quê? Ou tiraram proveito desse sistema 

demasiadamente machista para afastar Frida Maria, por questões pessoais, 

principalmente por parte do pastor Samuel Nyström, da liderança da igreja e da redação 

do jornal?   

Mas o que ocorreu com Frida por parte de seus companheiros de trabalho 

eclesiástico foi asfixia e degradação; humilhação e desprezo pela mulher. Frida 

direcionava as atividades religiosas com relativa autonomia e abria caminho para outras 

mulheres na sua época dentro do movimento pentecostal. A valorização da maternidade 

era outra forma de controle da sexualidade feminina, bem como, a ideologia do serviço. 

Nessa época, a mulher não tinha como em optar ou não pela maternidade e o servir 

(serviço voluntário e gratuito) seja na casa seja na igreja era o legado de toda e qualquer 

“mulher de Deus”. 

No caso das mulheres do movimento pentecostal brasileiro esse era o capital 

cultural adquirido através dos sistemas simbólicos ou ideológicos da cultura como diria 

Pierre Bourdieu (2001). Como nada é fixo, a cultura também se apresenta de forma 

dinâmica, por isso para Bourdieu a cultura é uma “estrutura estruturante”. Não são obras 

acabadas, mas processos sociais cumpridos pelos sistemas simbólicos que ao seu limite 

cumpre funções políticas para ordem e manutenção do mundo.  

                                                           
80Todavia, até nossos dias, a sociedade patriarcal segue triunfante já que pesquisas indicam que a 
presença de filhos pequenos continua sendo aquela que mais dificulta a ocupação feminina no mercado de 
trabalho, mas as mulheres seguem enfrentando todas as dificuldades, pois para além de seus anseios 
profissionais muitas compõem a principal renda da família e seguem sendo as principais responsáveis 
pelas atividades domésticas, cuidado com os filhos e demais familiares, uma sobrecarga para aquelas que 
também realizam atividades econômicas. Os movimentos da sociedade afetam os cristãos evangélicos em 
seus comportamentos deixando-os mais vulneráveis. Dada essa dinâmica, é possível verificar vários 
modelos de famílias contrapondo ao único modelo imposto pela religião cristã, especialmente, entre os 
evangélicos. 
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Nos processos sociais, as estruturas das relações sociais ou socioeconômicas são 

percebidas como naturais, isto é, naturaliza-se tudo aquilo que foi construído para a 

conservação simbólica das relações vigentes de poder. Trata-se de uma reprodução 

dissimulada no plano das significações dos sistemas simbólicos. Os aparelhos de 

produção simbólica com suas linguagens e representações ganham vida, ou seja, 

tornam-se realidades porque produzem bens simbólicos. Logo, não há produção de 

sentido que não seja ou que não tenha função política. Portanto, não há relação de 

sentido que não seja determinado por um sistema de dominação.  

Nesse sentido relações de classe são relações de poder por isso necessitam de 

produção de sentido pelas representações que os próprios agentes incorporam para 

produzir justificativas simbólicas para o merecimento das posições que ocupam, bem 

como, para a materialização da hierarquia social. Para Bourdieu (2001) o campo 

simbólico que ordena o mundo social também se dá através dos discursos, mensagens 

de representações dessa estrutura “natural” real. É o campo da legitimação, da ordem 

arbitrária do sistema de dominação.  

A sociedade de classes reparte de maneira bem desigual o produto do trabalho 

sob as modalidades de capital econômico e cultural, mas em um formato “pacífico e 

pacificador”, tudo justificado em um dado princípio “teórico-lógico-natural”. Todavia, é 

um princípio classificatório, hierárquico, de grupos, gênero, sexo, raça-etnia, classe, etc. 

Será arbitrário o que se fundamenta fora desse sistema classificatório, pois estão nos 

sistemas simbólicos que dissimulam as relações reais, impondo e regulando as funções e 

os papéis sociais.  

Para Bourdieu (1998), essa organização de mundo permite que a cultura 

dominante cumpra sua função política-ideológica de legitimar sua dominação. Todas 

essas questões devem encontrar fundamento em processos históricos. E mais, devem 

reunir-se em torno de experiências concretas, ou seja, não somente a partir de uma 

sociedade determinada, mas também de um indivíduo qualquer dessa determinada 

sociedade.  

É na família que o fator da colonização de compra e venda de escravos, bois, 

ferramentas, propriedades e força social se desdobram em política, constituindo-se na 

aristocracia colonial mais poderosa da América. Gilberto Freyre resume: 

A história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro: de sua vida 
doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo; de sua vida de 
menino; do seu cristianismo reduzido à religião da família e influenciado pelas 
crendices da senzala. (...) Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou dominando 
quase sozinho. O verdadeiro dono do Brasil.(...) Donos das terras. Donos dos homens. 
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Donos das mulheres. Suas casas representavam esse imenso poderio feudal (...). 
(FREYRE, 2003, p.24) 

 

Todo esse elemento nada mais é do que a composição da família cristã, do 

cristianismo cotidiano, da religião do culto à família mais do que da catedral ou da 

igreja. Tudo se concretiza na instituição social primeira que recebe a todos e todas; da 

família escravocrata; da casa grande e senzala; da família patriarcal; sendo que essas são 

acrescidas de maior número de ‘bastardos’ mas esse fato não é assumido.  

É preciso captar a força e o sentido de uma dada instituição na própria incidência 

da consciência individual. É observar os nexos entre a objetividade da análise histórica 

com a subjetividade da experiência vivida. É observar e entender o cotidiano da história 

e perceber como classificações, agrupamentos, hierarquias são captadas como verdades 

e objetivadas nos sujeitos.  

A economia desse sistema simbólico é em sua verdade objetiva, o domínio de 

uma realidade criada, a dissimulação desse domínio nas relações de classe através dos 

trabalhos institucionalizados, organizados nas diversas instâncias do campo simbólico 

com o objetivo da naturalização da dominação das relações sociais vigentes. Todos são 

formados e treinados para a manutenção continuada da produção de bens econômicos e 

simbólicos, que consagrem e legitimem a ordem dada arbitrariamente e, cuja 

distribuição desigual resulte em passividade entre grupos/classes/indivíduos. 

Bourdieu (2001) demonstrará a importância do desviante-subversivo, que irá se 

opor a lógica  prevalecente no grupo e, na mesma direção, afirmou Foucault: “Ironia 

deste dispositivo: é preciso acreditarmos que nisso está nossa “liberação”. 

(FOUCAULT, 2005, p.149) Porque seja a instituição educacional, da indústria cultural, 

do direito, ou a religião e etc. todas elas visam a constituição de domínios, com relativa 

autonomia, mas que em sua expressão última objetivam a maximização do lucro, seja 

ele econômico ou simbólico. 

A reprodução desses bens materiais ou simbólicos para a dominação e 

manutenção das estruturas, Bourdieu chama de habitus. Não é somente a repetição de 

um modelo dado. Habitus é um: 

Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, quer dizer, enquanto princípio de geração e de estruturação de 
práticas e de representações que podem ser objetivamente “reguladas” sem que, por 
isso, seja o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu objetivo sem 
supor a visada consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para 
atingi-las e, por serem tudo isso, coletivamente orquestrados sem serem o produto da 
ação combinada de um maestro. (BOURDIEU, 1998, p.175) 
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O habitus é o modus operandi, um estado particular da estrutura. Por sua vez o 

habitus deve ser considerado como um: 

Sistema de disposições duráveis e transferíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas 
que permitem resolver os problemas da mesma forma e graças às correções 
incessantes dos resultados obtidos e dialeticamente produzidos por estes 
resultados. (BOURDIEU, 1998, p.178,179) 

 

O habitus constitui o próprio princípio gerador em “esquema durável” e, quando 

houver necessidade de adaptações, dispõe de certa flexibilidade, sem comprometer sua 

força reguladora. O habitus, como mediador entre as estruturas e a prática, dispõe de 

certo espaço entre elas conferindo à práxis social - liberdade, obviamente, controlada 

das transformações sociais.  

Será exatamente o habitus o dissimulador da integração dos grupos/classes e 

também a possibilidade de mobilização do coletivo. Enquanto modus operandi entre a 

estrutura e a práxis seria o conjunto de esquemas implantados desde a primeira 

educação familiar, sempre repostos e atualizados, ao longo da trajetória social. É o 

educar, o ensinar para a consciência de grupo/classe, sendo em última instância 

responsável pelo campo de sentido em que se operam as relações de força. A prática 

política seria o processo de transformação de relações sociais. No campo ideológico a 

mudança se daria através da transformação de consciência.  

A religião é um sistema de regras e normas de um habitus que orienta a conduta 

e os pensamentos dos fieis de acordo com seu sistema de crenças para uma ordem 

social. Todavia, a religião serve aos interesses extras religiosos, à medida que, camufla 

nas relações sociais objetivas o poder de decisão, segundo a vontade de quem decide 

transpondo-o para uma suposta vontade divina.  

Entretanto, os ritos, as doutrinas e os discursos constituem-se não somente de 

caráter simbólico de transfiguração da realidade social, mas sistematizam, classificam, 

ordenam e regulam o mundo social-econômico arbitrário. E tudo isso se transforma em 

instrumento de comunicação. A religião é apresentada como linguagem e a linguagem é 

uma forma de conhecer e de conhecimento e, portanto também produz seus bens 

simbólicos. 
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O sistema simbólico tem o mesmo princípio antagônico de inclusão e exclusão. 

A representatividade social é engendrada na religião como sistema de símbolo na 

mesma lógica econômica binária de salvo e não salvo, perdido e escolhido, de bom e 

mal, que se transformam em funções políticas, na medida em que, essa função de 

ordenação do mundo se dê arbitrariamente recobrindo as divisões sociais de 

grupos/classes de forma concorrente: “A religião cumpre uma função de conservação 

da ordem social contribuindo, nos termos de sua própria linguagem, para a 

legitimação do poder dos dominantes e para a domesticação dos dominados”. 

(BOURDIEU, 1998, p. 32) 

Nenhum discurso religioso é autônomo, pois reflete diretamente o discurso das 

estruturas sociais. O trabalho religioso realizado por seus líderes especializados é 

revestido de autoridade pelo próprio grupo a quem ele dirige, respondendo as 

necessidades particulares do grupo. E essa engrenagem, segundo Bourdieu 

(1998),replica também às ideologias operantes nas relações sociais.  

A hipótese bourdieniana é de que há uma correlação entre as estruturas sociais, 

ou seja, as estruturas de poder e as estruturas mentais; àquelas estabelecidas no sistema 

simbólico (língua, religião, arte, etc. sistemas ideológicos que produzem seus próprios 

bens simbólicos). A religião, portanto, contribui para a imposição dissimulada da 

estruturação da percepção de mundo social em suas práticas e representações como se 

fosse sobrenatural. É a ocultação da objetividade e intencionalidade da estrutura social 

de dividir, incluir e excluir. 

O processo de racionalização da religião, (que substitui a objetividade das 

mitologias) que cria um corpo de especialistas para gestar os bens de salvação resulta no 

processo de moralização da religião, isto é, a transferência do erro em pecado. É dizer a 

mesma coisa com outras palavras. É a legitimação do arbitrário à medida que ocupa 

uma posição na estrutura social: 

Se a religião cumpre funções sociais, tornando-se, portanto, passível de análise 
sociológica, tal se deve ao fato que os leigos não esperam da religião apenas 
justificações de existir capazes de livra-los da angústia existencial da contingência e da 
solidão, da miséria biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. (BOURDIEU, 
1998, p.48) 

 

A religião consagra através da santificação ou regras para a santificação os 

limites e as barreiras econômicas e políticas. Neste sentido, Pierre Bourdieu é enfático 

em dizer que guerras religiosas não são somente de cunho teológico, mas são também 

conflitos de interesses materiais de classe. É uma alquimia religiosa que faz da 
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necessidade virtude e daí passa a ser mais fácil de aceitar sem perceber as barreiras 

sociais. Da mesma forma que conquistas sociais são dadas como presentes ou milagres 

de Deus.  

Além da cura, do milagre e da salvação eterna o religioso espera uma 

justificação da sua posição social, seja ele das classes empobrecidas seja abastadas. 

Contudo, todas as classes necessitam de uma “teodiceia da sua própria sorte”. A 

realidade é que um é fruto de injustiças sociais enquanto o outro é privilegiado. Deus 

ajuda o rico quem cedo madruga. O pobre quem cedo madruga, morrerá pobre. Logo 

“as teodisséias são sempre sociodisséias”. (BOURDIEU, 1998, p.49) 

Essa teoria sociológica da religião dada por Bourdieu não exclui as funções 

psicológicas da religião, porém ele se nega produzir somente uma perspectiva 

psicológica sem observar os limites sociais; p. ex., para o autor o Paraíso, lugar de 

felicidade plena e eterna dada individualmente, corresponde às demandas religiosas da 

pequena burguesia. Não faz sentido uma classe empobrecida desejar pisar em ruas de 

ouro. Quanto maior a distância econômica e social de quem produz e divulga os bens 

simbólicos religiosos, mais espaços se têm de interpretações das mensagens religiosas.  

O cristianismo como religião histórica, por exemplo, tem uma distância muito 

grande da mensagem original porque as interpretações dadas em cada época dependem 

das condições sociais de cada grupo ou classe. Portanto, as adaptações, interpretações e 

reinterpretações resultam em “práticas cristãs”, nome comum porque as práticas 

atravessaram os tempos e se adaptaram, não sem aniquilar hereges e heresias, a fim de 

forjar a contínua unidade da igreja em seus dogmas e doutrinas. 

Para Bourdieu, essa aparente unidade foi importante para a manutenção da 

ordem social porque a unidade da igreja transparece a hegemonia da classe dominante 

por meio de uma religião coesa e prestigiosa. Uma religião dominante demonstra aos 

dominados a legitimidade da dominação pela santificação e unidade da mesma. Uma 

unidade construída do hibridismo da tradição judaica com o humanismo grego e os 

diferentes cultos de iniciação para responder a interesses políticos, entendido também 

como interesses temporais. 

As mulheres nunca estiveram na história cristã do ocidente nos espaços de poder 

e de produção de bens simbólicos, todavia, sempre preencheram os espaços dos serviços 

e das necessidades. Foi somente a partir da popularização do capital simbólico religioso 

que as mulheres (não sem contestar a ordem religiosa e as hierarquias eclesiásticas) que 

ocuparam tais espaços e ainda são minoria. 
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Toda essa análise pode ser diretamente aplicada ao movimento pentecostal que 

produz bens simbólicos e não há revolução social-econômica sem a participação 

subversiva das mulheres também em suas igrejas. A reflexão não está em considerar a 

religião como um entrave no desenvolvimento social, mas na problematização de como 

e o quanto a religião responde para a manutenção da ordem social arbitrária da classe 

dominante. Como ela responde às demandas, cria necessidades e se apropria dos bens 

simbólicos para a manutenção das relações desiguais e desumanas.  

Uma religião que subverte a ordem social da oferta e da demanda em relação à 

produção de seus bens religiosos seria uma religião que subverte a ordem econômica e 

política do indivíduo/grupo/classe de leigos e sacerdotes. Desta forma, ela aproveitaria 

esse espaço de interpretações e bens simbólicos em prol das pessoas. 

À medida que toda manutenção da ordem simbólica contribui diretamente para a 

manutenção da ordem política, sendo que esta reflete nos interesses temporais, cabe 

perguntar quais interesses estão em pauta nesse universo religioso, ou melhor, quais 

estavam em pauta no início do século XX e que ainda se perduram? Se os funcionários 

dos bens religiosos mantem a ordem social e política, mantem também seus próprios 

interesses. Logo a subversão da ordem simbólica, seria também subversão da ordem 

política e de interesses pessoais em favor do coletivo. 

A subversão remaneja as relações de produção e distribuição dos bens religiosos 

alterando as relações dos indivíduos. Subverter a ordem simbólica é minar a ordem 

social de inclusão e exclusão. Os interesses políticos no campo religioso sempre 

geraram conflitos porque tais interesses temporais foram sempre revestidos de 

autoridade espiritual para a manutenção das estruturas das relações de classe.  

A religião cristã nasce de homens privilegiados em um espaço favorecido de 

produção para seus próprios pares que, consequentemente, são sempre concorrentes. Por 

isso o combate deve ser contínuo contra o empobrecimento, a exploração, contra o 

racismo e o machismo porque diariamente a luta deve iniciar-se em nós mesmos. 

Combater primeiro o nosso habitus, as nossas interiorizações, aquela língua que falou 

sem antes termos aberto a boca e, depois reconhecemos que as mulheres sempre 

estiveram que estar na subversão da ordem masculina e não só, mas da ordem de 

homens burgueses brancos e heteros e, certamente, essa é a nossa esteira. 

O combate diário deve ser feito a partir do habitus e das estruturas, 

especialmente, a partir de nós mesmas e, em última instância, combater a reprodução 

que se dá através do habitus externo.  A família como a primeira instituição social que 
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recebe o sujeito deve ser prioridade no combate às estruturas enquanto instituição 

estruturada em sistemas desiguais. Segundo Bourdieu, o indivíduo tem muito pouca 

autonomia, ele é só uma variação de um habitus de classe, a escolha é relativa, antes é 

uma imposição de ‘repertório ensaiado’, que resulta a teoria do habitus.  

 

Conclusão 

 

 Concluímos assim mais um capítulo sobre a atuação de Frida dentro do campo 

religioso como a possibilidade um mover embrionário dentro do movimento pentecostal 

brasileiro por igualdade no que tange à sua luta para conquistar espaço na liderança da 

igreja. Os espaços da igreja não somente para Frida, mas também para as demais 

pessoas se constitui espaço de aprendizado, doutrinação, conhecimento e também 

linguagem própria. Existe entre uma e outra os espaços possíveis de transformação na 

escola ou na igreja. Sempre uma pequena margem de liberdade arrancará os 

determinismos e são nessas pequenas margens que as mulheres atuaram, atuam e 

sempre atuarão.  

Sabe-se que toda relação dada seja em que campo for (cultural simbólico), será 

sempre relação de poder e a relação de poder institui o próprio campo que produz seu 

capital. Por exemplo, na escola: “Sabemos que o êxito escolar é função do capital 

cultural e da propensão a investir no mercado escolar (...).” (BOURDIEU, 1998, 

p.331), pois bem, portanto, que os detentores de capital econômico têm muito mais 

chance em comparação com os que não possuem de adquirir capital cultural. Na igreja 

ou na escola entre um e outro há o espaço das lutas.  

Este capítulo procurou evidenciar como a sexualidade, a família e a igreja criam 

subjetividades que afetam a forma de como ver, pensar e agir no mundo. A criação de 

uma ordem social para um sujeito social estruturado em campos culturais e simbólicos 

de dominação-exclusão-inclusão das classes dominantes compõe a sociedade.  

O feminismo ou o movimento feminista visto não pela ótica teórico-

metodológica dentro das teorias feministas, mas a partir de mulheres e suas ações, 

posições sociais, culturais e políticas indicaram um feminismo que tem em sua matriz 

uma ética de estar no mundo, de se posicionar com consciência diante de inúmeras 

situações injustas, desiguais e violentas apontando para a possibilidade da construção de 

uma sociedade justa. No próximo capítulo voltaremos ‘ao tempo’ a fim de apontar a 
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sistematização da moral sexual cristã, mas sob a percepção de uma personagem 

feminina. 

 

  



146 
 

C A P Í T U L O V 

AGOSTINHO, A MATRIZ MORAL SEXUAL DA IGREJA 

E A CONSTESTAÇÃO DE SUA CONCUBINA “FLÓRIA 

EMÍLIA” 

 
Não posso esquecer o que aconteceu em Roma, e não penso mais em mim, pois não foi sobre 

mim que desencadeaste tua ira naquele dia. Foi sobre Eva, Excelência Reverendíssima, sobre a mulher. E 
aquele que faz mal a alguém ameaça a todos. (Flória Emília) 

 

 

Introdução  
 

Uma das hipóteses com as quais temos trabalhado neste texto é que Frida Maria 

Strandberg, junto com a família, foi enviada de volta à Suécia por pastores suecos e 

brasileiros que se uniram em uma postura misógina de defesa de um ministério pastoral 

masculino nas igrejas das Assembleias de Deus desde os anos 1920. As primeiras 

escaramuças centralizaram-se no controle que Frida tinha de um dos jornais da Igreja e 

de sua desenvoltura de pastora na prática o que lhe era veemente negado na teoria. A 

reafirmação masculina se deu na convenção assembleiana de 1930. Dessa reunião uma 

das decisões foi a unificação dos dois jornais, pois, um era controlado por Frida e 

Vingren e o outro por seu adversário, e antigo colega de Instituto Bíblico na Suécia, 

Samuel Nyström. Dessa união surgiu no até hoje jornal oficial das Assembleias de 

Deus, Mensageiro de Paz, cuja sede estava no Rio de Janeiro, com a direção oficial 

reservada a Nyström e Vingren. 

Porém, quando começou a circular o primeiro número do novo jornal houve uma 

reação muito forte por parte dos pastores, pois, no expediente do jornal vinha o nome de 

Frida e Carlos Brito como redatores. O mal estar logo ganhou um novo vigor com as 

denúncias feitas, alguns meses depois, principalmente por Paulo Leivas Macalão, de 

que estaria ocorrendo um adultério entre Frida e “um jovem” da Igreja situada no Rio de 

Janeiro. Ora, essa denúncia tocou profundamente na moralidade da Assembleia de Deus 

que se tornou herdeira das pregações de pureza e de santidade da ala holliness do 

pentecostalismo norte-americano, as assembleias de Deus facilmente poderiam absorver 

acusações diferentes contra Frida. Essa, no entanto, seria intolerável e teria sido o ponto 
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mais avançado da “ousadia” e da “contestação” de Frida da chamada “doutrina dos usos 

e costumes” tão valorizada ainda hoje pelos assembleianos. 

A moralidade cristã, como demonstra Wayne A. MEEKS (1997, p. 130 ss), 

gerada nos dois primeiros séculos de nossa Era, sob influência platônica, encontrou no 

corpo a fonte dos dilemas morais. Parecia então que os seres humanos “eram 

prisioneiros” ou “estavam enterrados em corpos”. Essa perspectiva já estava presente 

nas obras de Filon de Alexandria, em alguns textos paulinos, nas tendências posteriores 

dos valentinianos até atingir o seu mais alto grau de sistematização teológica em Santo 

Agostinho. Para os valentinianos, por exemplo, o corpo feminino era fonte de “poder e 

perigo” como comenta MEEKS (1997, p.138). Portanto, os desejos e paixões eram 

vistos como ameaça à uma vida cristã estável e normal. Daí a determinação de Paulo (1ª 

Tessalonicenses 7.8-9) “é bom [ao homem] não tocar em mulher”. Na literatura cristã 

daquele período, canônica ou extracanônica, a busca da santidade no corpo e no espírito 

implicava no abandono, temporário ou não, das relações sexuais. 
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Neste capítulo voltamos aos tempos e atuação de Santo Agostinho (354-430) 

como o principal teólogo a sistematizar a ligação entre a moralidade cristã e o pecado 

original. Contudo, a vida pregressa de Agostinho, antes de sua conversão esteve ligada a 

uma vida moral considerada por ele, posteriormente, como uma vida de pecado. Desde 

371 Agostinho viveu com uma mulher uma união estável por 14 anos. Era uma mulher 

de classe social abaixo da dele. Portanto, conforme as leis do Império Romano, muito 

bem estudadas por Gabriel Del ESTAL (1999), Agostinho não poderia se casar com 

essa concubina de juventude, embora tivesse com ela um filho que recebeu o nome de 

Adeodato. Em 385 eles se separaram a despeito das declarações de amor de ambas as 

partes. Dois anos depois Agostinho se batizou na Igreja cristã e, em 391, foi ordenado 

sacerdote. 

Portanto, neste capítulo voltamos quinze séculos para fundamentar a nossa 

suspeita de que os preconceitos, injustiças e exclusão das mulheres de funções 

hegemônicas na Igreja têm muito a ver com a sistematização teológica de Agostinho. 

Sobre ele e outros teólogos escreveu Ivone GEBARA (2000, p.119): “A teologia deles 

foi construída a partir de uma visão antropológica que considera o ser feminino como 

um ser menos perfeito, mais apto a decair”. (GEBARA, 2000, p. 119) 

Nessa volta ao pensamento de Agostinho Muito anterior ao Renascimento, 

Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, filho de 

Mônica, a santa Mônica, sistematiza tanto a naturalização da suposta inferiorização das 

mulheres como a demonização do corpo e do desejo, especialmente os das mulheres 

fortalecendo a misoginia.  Assim, a proposta deste capítulo é demonstrar que apesar 

dessa moralidade estar presente na Igreja em toda a Idade Média sempre houve 

mulheres que, individual ou coletivamente, na teoria ou na prática, sempre se 

insubordinaram ao destino para elas traçado de marginalização e inferiorização. Aqui 

repousa a nossa suspeita de que os atos contidos na trajetória de vida de Frida 

representaram na visão de seus antagonistas “um atentado” às regras de pureza e aos 

ideais de perfeição pregados pelo Movimento de Santidade fortemente incrustadas na 

maior parte de Pentecostalismos. Além do mais, esse possível adultério de Frida teria 

sido a gota d’água que faltava para se livrarem da presença de Frida entre eles no Brasil. 
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Nessa volta a moralidade fundamentada em Santo Agostinho encontramos um 

texto do escritor norueguês Jostein Gaarder (1997) intitulado Vita Brevis que teve por 

intenção publicar um antigo manuscrito, segundo ele uma cópia de um mais antigo 

pergaminho, contendo uma possível carta escrita pela concubina de Agostinho, antes de 

seu batismo na Igreja cristã em 387. Trata-se de um belo texto, em que por intermédio 

da personagem Floria Emilia, há uma contestação do abandono que ela foi vítima por 

questões ligadas às leis romanas que impediam o casamento de um cidadão de classe 

superior com uma mulher de uma classe social mais baixa. Essa carta teria tido a 

intenção de discutir a ideias de Agostinho registradas no seu livro Confissões a respeito 

dessa jovem mulher que o Bispo de Hipona nunca revelou o seu nome.  

Esse texto publicado por Gaarder é considerado uma obra de ficção. A respeito 

dele escreveu Monique CITTADINO (1998/1999), da Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, uma estimulante resenha. Neste texto, CITTADINO (1998/1999, p. 328) 

registra que:  

é extremamente interessante, apesar de questionar a sua ‘honestidade’ com o leitor, 
pois, em momento algum, ele deixa claro tratar-se de uma obra ficcional. Ao contrário, 
ele monta a narrativa dando a entender claramente que os fatos narrados efetivamente 
aconteceram.... 

 

No entanto, a despeito das dúvidas quanto a originalidade da carta, e não é uma 

dúvida apenas da resenhista, pois, há muitos casos de anacronismo no texto em que é 

colocado na visão de Flória Emilia uma visão de mundo somente possível no séculos 

XIX e XX com a divulgação das teorias freudianas, e com o aparecimento das questões 

de gênero. Mesmo assim CITTADINO reconhece que a visão proposta pela presumida 

carta da concubina de juventude de Agostinho pode servir para alimentar um debate 

sobre o pensamento e a teologia de Santo Agostinho sobre a moralidade cristã, a 

despeito da passagem de mais de um milênio e meio de sua morte.  
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Este capítulo inclui em nosso debate a respeito de Frida, a moralidade 

assembleiana, a partir de uma perspectiva de gênero, a análise dessa Carta de Flória 

Emília em resposta às interpretações teológicas de Agostinho sobre o corpo e o sexo em 

seu escrito “Confissões” em que descreve um jovem lutando contra os desejos naturais 

de seu corpo, assim como Gunnar Vingren e tantos outros lutaram contra seus próprios 

desejos. Deixamos de lado, no entanto, as discussões sobre a historicidade ou não da 

suposta carta para concentrarmos nas concepções de Agostinho e na visão de mundo 

que aparece na personagem trabalhada ao longo do texto publicado por Jostean Gaarder. 

 

5.1 Santo Agostinho, o príncipe de Hipona 

 

A obra Confissões81 de Santo Agostinho (1990), escrita entre os anos de 397 e 

398 é uma de suas principais obras e talvez a mais conhecida. Trata-se de uma 

autobiografia na qual relata momentos de sua vida antes de se converter ao cristianismo, 

mas que se tornou para os cristãos, durante a Idade Média, uma das principais obras de 

fundamentação teológica no controle do sexo mudando a consciência moral do 

Ocidente.  

Segundo Uta Ranke-Heinemann (1996), Agostinho “foi o homem que fundiu o 

cristianismo com o ódio ao sexo e ao prazer numa unidade sistemática foi o maior dos 

Padres da Igreja (p.88). Sua obra faz ressurgir toda uma época, recebendo a marca da 

transição da cultura greco-romana para o Classicismo82, que sofreu forte influência do 

Cristianismo, influenciando os maiores teólogos medievais, como Tomás de Aquino 

(1274).   

                                                           
81 https://sumateologica.files.wordpress.com/2009/07/santo_agostinho_-_confissoes.pdf 
http://leianatela.blogspot.com.br/2011/04/confissoes-de-santo-agostinho.html 
82 O classicismo é um movimento cultural que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica 
(greco-romana), tanto nas artes plásticas, teatro e literatura, o classicismo ocorreu no período do 
Renascimento Cultural (séculos XIV ao XVI). www.suapesquisa.com/artesliteratura/classicismo.htm 
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Agostinho, especialmente em sua obra Confissões foi o grande responsável pelo 

processo da dessexualização do amor, pelo desprezo do sexo que passou a ser difundido 

em todo o Ocidente, e, sobretudo ele “Associou a transmissão do pecado original, que 

desempenha enorme papel em seu sistema de redenção, com o prazer da relação 

sexual.” (Ranke-Heinemann, 1996, p. 89). O pecado original é uma doutrina cristã (não 

existe nem no judaísmo, nem no islamismo) que explica o sofrimento, o mal e a 

imperfeição humana através da queda do homem. Ao concretizar o afastamento do 

homem de seu Criador, a desobediência fundante teria provocado o início da 

transmissão desse pecado para todos os descendentes de Adão e Eva. 

Nesse sentido a doutrina de Agostinho sobre o pecado original pode ser 

considerada devastadora para a humanidade porque ensina que ao caírem Adão e Eva se 

cobriram e se sentiram envergonhados porque foi por meio de seus órgãos genitais  que 

o pecado inicial foi transmitido. Assim, por meio do sexo é que continua sua 

transmissão às criancinhas e consequentemente à todas as pessoas.  Ranke-Heinemann 

(1996, p.90) registra que: “segundo Agostinho, a relação sexual, ou mais precisamente 

o prazer sexual, é o que transmite o pecado original continuamente, de geração a 

geração”. 

A partir dessa premissa Jesus Cristo foi gerado sem qualquer prazer carnal, para 

assim estar garantido nele a não transmissão do pecado original. Estava aí criado o elo 

entre pecado e prazer na doutrina cristã. E, quando se controla o corpo e seus prazeres 

fica muito mais fácil controlar toda a sociedade (LOURO, 1997). Segundo Le Goff 

(2006b), o dogma do pecado original teria contribuído para aumentar o poder de 

controle da Igreja sobre a vida sexual, na Idade Média. Eva ao ceder à tentação de 

comer o fruto e oferecer a Adão que também aceitou experimentar transmitiram, de 

forma congênita e hereditária, o pecado para toda a humanidade.  

Para Agostinho só Jesus ficou livre do pecado original por ter vindo ao mundo 

sem ato sexual pela concepção virginal de Maria. Para Ranke-Heinemann (1996), 

Agostinho criou uma moralidade cristã hostil ao sexo e repleta de medo ao prazer 

sexual, pois iguala prazer com perdição. 
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5.2 A contestação da teologia agostiniana na “Carta de Flória”. 
 

A Carta de Flória, concubina e mãe do único filho do casal, é usada neste texto 

como um bom exemplo de como se deu a transição da moralidade greco-romana-cristã 

para uma cultura universal cristã no que concerne ao corpo, especialmente das 

mulheres, e que perpassa toda a Idade Média e se perpetua até nossos dias. Em muitos 

aspectos, as ações tomadas diante das escolhas de Frida demonstraram o quanto a moral 

evangélica cristã ainda se apresenta tão medieval em relação às mulheres. No período 

renascentista, alguns lampejos de discussões foram realizados: 

Até o Renascimento a ideia que imperava era a de uma profunda desigualdade tanto das 
capacidades intelectuais e cognitivas entre homens e mulheres quanto da função dos 
dois sexos em relação aos papéis sociais. 
As novas pautas, introduzidas no século XVI, a partir do humanismo propugnado, por 
exemplo, por Erasmo de Roterdã, não romperam totalmente com toda a misoginia 
herdada. (GARCIA, 2011, p. 25) 

  

Bispos e teólogos defendiam que a mulher era um ser inferior e, portanto, não 

podia exercer funções de poder e devia aos homens obediência. São Tomas de Aquino, 

segundo Carla GARCIA (2011, p.25) ao responder quando foi indagado se um escravo 

liberto poderia exercer o sacerdócio ele respondeu que sim: “o escravo é ‘socialmente 

inferior’, enquanto a mulher é ‘naturalmente inferior’” . 

No Renascimento (século XIV-XVI) um novo paradigma da autonomia do 

humano, do maior uso da razão foi defendido. Porém, esta autonomia não dizia respeito 

às mulheres, mas elas se arvoraram para reivindicar sua inclusão no reconhecimento de 

sua inteligência e percorreram os mesmos caminhos, o da educação para debaterem 

sobre o tema da natureza dos sexos. Esse intenso debate durou alguns séculos e recebe o 

nome de Querelle de femmes. 

As mulheres ou como esposas, filhas, irmãs ou sobrinhas dos humanistas 

combateram a misoginia além de reivindicarem acesso à cultura. Um nome importante 

desse período renascentista é Christine de Pizan (1363-1431)83, escritora profissional 

que ao tornar-se viúva sustentou seus três filhos com suas produções literárias com 

muito talento e erudição. Sua obra mais conhecida foi escrita em 1405, “A cidade das 

Mulheres”, uma cidade imaginária que seria regida por Razão, Retidão e Justiça e seria 

acolhedora com todas às mulheres. 

                                                           
83 GARCIA, Carla Cristina. Breve História do Feminismo. São Paulo: Claridade, 2011.  
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Uma mulher do século XIV que questionava a autoridade dos homens poetas e 

grandes pensadores que contribuíram para a formação da misoginia; uma mulher que 

fez frente às acusações e insultos que as mulheres recebiam quando tratadas de 

desobedientes como “invejosas, mesquinhas, embusteiras, faladoras, orgulhosas, 

luxuriosas, perigosas, etc.” (GARCIA,2011, p.27). Mulher que desejou e lutou por 

direitos, sobretudo pelo direito do “reconhecimento da condição de sujeito” 

(GARCIA,2011, p.29) já que exigia que se reconhecessem a inteligência, a força e a 

criatividade das mulheres.  

Contudo, voltar ao século V com a suposta carta de Flória Emília, contestando o 

famoso texto de Agostinho, as “Confissões” (um relato de sua juventude atormentada 

pelos prazeres carnais até sua conversão ao cristianismo, quando renunciou totalmente 

aos prazeres sexuais), torna-se um interessante desafio porque o enfrenta com muita 

ousadia. Essa carta de contestação, analisada a seguir, apresenta duas questões 

relevantes. A primeira questão se relaciona a veracidade e historicidade do Codex 

Floriae, um texto, segundo Gaarder, datado do final do século XVI, mas que não traz 

provas de que o pergaminho antigo do qual o Codex Floriae teria sido transcrito 

realmente existiu ou não. A segunda questão é que se ele foi de fato escrito, até hoje não 

se sabe se realmente foi enviada a Santo Agostinho, pois a personagem Flória confessa: 

Tremo, pois temo o dia que virá quando mulheres como eu serão liquidadas pelos 
homens da Igreja universal. E por que serão liquidadas, Excelência Reverendíssima? 
Porque lembram a vocês o fato de terem renegado suas próprias almas e seus próprios 
dons. E em nome de quê? De um Deus, dizem vocês todos, daquele que criou um céu 
acima de vocês e também uma terra onde realmente estão as mulheres que os trazem ao 
mundo. (GAARDER, 1997, p.219) 

 
E ainda:  

Sou assediada pelo medo, Aurel. Tenho medo daquilo que os homens da Igreja possam 
um dia fazer a mulheres como eu. Não apenas porque somos mulheres – pois Deus 
criou-nos mulheres. Mas porque tentamos a vocês, que são homens – pois Deus criou os 
homens. Achas que Deus ama os eunucos e castrados acima daqueles homens que 
amam uma mulher. Então cuida como louvas a obra de Deus, pois ele não criou o 
homem para se castrar. 

Não posso esquecer o que aconteceu em Roma, e não penso mais em mim, pois não foi 
sobre mim que desencadeaste tua ira naquele dia. Foi sobre Eva, Excelência 
Reverendíssima, sobre a mulher. E aquele que faz mal a alguém ameaça a todos.  
(GAARDER, 1997, p.219)  

 

Neste sentido, Flória Emilia pode funcionar como um tipo ideal que cristaliza 

em si mesma uma moral medieval que atravessou séculos, chegando aos evangélicos em 

geral e, especialmente, nos pentecostais de nossa época.  



154 
 

A respeito da discussão sobre a historicidade e a veracidade da carta, Jostein 

Gaarder (1997) afirma:  

De minha parte, não tenho mais dúvida sobre a autenticidade da carta e sobre se 
realmente deve ser atribuída à amante de muitos anos de Agostinho. Acho que é quase 
impossível imaginar que pudesse ter sido engendrada na Argentina no final do século 
XVI. Assim, apesar de tudo, é mais simples supor que de fato vem do tempo de 
Agostinho. Tanto a síntese como o vocabulário do manuscrito são como se tivessem 
sido escavados na Antiguidade tardia, como também a mistura de sensualidade e 
reflexão religiosa quase desesperada de Flória. (GAARDER, 1997, p.12,13) 

 

Portanto, a opção que fizemos pelo uso da Carta de Flória independe se ela é um 

manuscrito de vários séculos ou de poucos, seu valor está no conteúdo contestatório, 

pois são relatos íntimos de uma mulher endereçados ao um dos grandes padres da 

Igreja.  Entretanto, se não foi de fato escrito por Flória no século V, mas produzida em 

um Mosteiro na Argentina no século XVI, hipótese levantada por Gaarder (1997), 

quando estava pesquisando e soube ser por um período hábito comum em algumas 

comunidades religiosas da época atribuir cartas apócrifas a santos católicos, tal 

manuscrito continua relevante para mediar nossa análise.  

O conteúdo dessa carta apresenta a marca indelével que Santo Agostinho deixou 

em toda a Idade Media e na qual atravessou a contemporaneidade em relação aos 

“prazeres da carne” do Ocidente cristianizado. Agostinho e Flória se conheceram 

quando ambos tinham dezenove anos. Era costume na época os homens terem 

concubinas antes de se casarem. Em Confissões, ele relata que estava afeiçoadíssimo à 

concubina e com ela teve um filho, Adeodato. Após 12 anos de relacionamento e um 

filho fruto dessa relação, ele rompe com Flória. Havia uma pretendente, arranjada por 

Mônica, mas ainda muito nova de idade, ou seja, Agostinho deveria esperar que ela 

crescesse para se casar, no entanto a família da menina pretendente exigiu o fim do 

relacionamento com Flória.  Flória teria escrito essa carta com muita dor por ter vivido 

o sofrimento da separação do seu grande amor e também de seu amado filho Adeodato. 

Considerava que sua relação com Santo Agostinho, a quem ela chama de Aurel, não 

havia sido leviana e passageira como era costume da época para os rapazes antes de se 

casarem, mas era prática comum para as meninas pobres que não possuíam dote para o 

casamento.  

Na época da produção da carta, Flória diz não estar mais ressentida, mas com 

muita lástima por Agostinho ter desenvolvido uma crença em que Deus desejava a 

castidade que o havia levado a amar mais a salvação da alma do que a ela e a ele 
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próprio. Flória ironiza Agostinho ao discorrer sobre a grande infidelidade a si mesmo, 

isto é, sobre o abandono da pessoa amada para salvar sua própria alma.  

Flória, segundo Gaarder (1997), se interna em um convento, diz ter lido tudo 

sobre filosofia para torna-se culta com o intento de não somente fazer uso de expressões 

filosóficas, mas para compreender o princípio filosófico de Agostinho, especialmente 

seu pensamento em de ter o dever de não amar uma mulher:  

Se tivesses te ligado a outra mulher, eu poderia querer conhece-la. Mas minha rival não 
era outra mulher que eu pudesse ver a olho nu, era um princípio filosófico. Assim para 
entender-te melhor, eu devia avançar pela mesma estrada que havias palmilhado. Eu 
tinha de ler filosofia. Minha rival não era apenas rival minha. Era rival de todas as 
mulheres, era o próprio anjo da morte do amor. (GAARDER, 1997, p. 31).  

 

Floria tinha plena consciência que ele a tinha abandonado em função de sua 

carreira eclesiástica, status e poder. Ela sabe que ele era um homem de grandes 

influências, mesmo assim, não se sentia intimidada para argumentar, discordar e refletir 

sobre suas confissões. Flória afirmou que não escreveu somente para ele, mas para toda 

a Igreja cristã. Em relação ao seu grande poder de influência, ela diz: “Devo admitir que 

esse pensamento me alarma, mas peço a Deus que uma voz de mulher possa também 

ser ouvida pelos homens da Igreja” (GAARDER, 1997, p.45). 

Nesta carta aparece bem a base teológica desenvolvida por Agostinho no que diz 

respeito ao prazer e aos sentidos, e Flória afirma estar espantada ao reconhecer que toda 

sua teologia era maniqueísta e não do nazareno. Na condição de catecúmena e 

pertencente à uma congregação, Flória registra que teria tido contato com a obra 

Confissões por intermédio do padre de Cartago e, sistematicamente, ela foi refutando 

ponto por ponto do que considerava relevante. Flória salienta que mesmo dentro da 

congregação não se deixaria batizar ou acreditaria em um Deus que lhe negava sua 

própria natureza. Em sua Carta escreveu: 

No livro Sexto, escreves: Quando de mim foi arrebatada a mulher com quem vivia, 
considerada impedimento ao meu casamento, meu coração, que lhe era afeiçoadíssimo, 
ficou profundamente ferido e sangrou por muito tempo. Ela voltou para a África 
fazendo a ti [isto é, Deus] o voto de jamais pertencer a outro homem e deixando para 
mim o filho que me havia dado. (GAARDER, 1997, p.19)  

 

Sobre isso Flória se contrapõe a Agostinho relembrando-o que não fez promessa 

para Deus de não pertencer a outro homem, mas somente a ele em resposta a seu 

pedido, desmascarando sua má intenção de fazer esse pedido de fidelidade a alguém que 

ele rejeitaria para viver para a Igreja. Flória também revela que não vai embora de 
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forma tão simples como ele escreveu. Mônica, sua mãe, separa-os violentamente, mas 

não sem o consentimento dele.  

A intenção de Mônica era lhe garantir uma moça apropriada que trouxesse a 

garantia de futuro à família. Contudo, da parte de Agostinho, Flória diz que ele já 

sinalizava um desdenho sobre o amor entre homem e mulher: “Pensaste que eu te 

levava para o mundo dos sentidos e assim não tinhas paz e calma para te concentrares 

na salvação de tua alma. (...) Deus deseja, sobretudo que o homem viva em continência, 

escreves.” (GAARDER, 19970, p.23) 

Flória afirma várias vezes que não tinha fé em um Deus assim. No entanto, em 

pleno século XXI existem comunidades evangélicas que incentivam seus jovens a 

fazerem propósitos semelhantes: de amar a salvação da alma mais do que a si mesmos. 

Para Flória era um ato de infidelidade o ato de abandonar o ser amado para salvar a 

própria alma. Um amor pela própria alma incapaz de amar o outro. Sobre o pedido de 

fidelidade parece uma posição muito mesquinha da parte de Agostinho, pois ao escolher 

a Igreja como sua ‘esposa’ não deveria exigir que ela o fizesse, mas seu sentimento de 

posse fica escancarado.  

Sobre o filho que havia ficado com Agostinho, não foi sem muito sofrimento tal 

resolução, ao contrário, Flória demonstra muita dor dizendo que deu à luz, alimentou-o 

em seu seio, amava-o e que sua dor foi agonizante. Porém, foi obrigada a deixa-lo. Ela 

não teve alternativa, até porque sem Aurel ao seu lado não teria como sustenta-lo, e 

ressalta: “Acho que foi um grego que disse que “a justiça é feita entre iguais”. Deste 

modo, Flória demonstra seu senso de que foi fortemente injustiçada ao ser obrigada a 

separar-se de seu único filho. Quando da morte do menino Adeodato Agostinho escreve 

no livro Nono a respeito de seu filho: “o fruto de meu pecado” e sobre isso Flória o 

refuta veementemente: 

Deverias ter vergonha de ti mesmo, Aurel, tu que lhes deste o nome de Adeodato! 
[aquele que é dado por Deus] Ou crês que Deus aniquilou o menino para ajudar-te em 
tua carreira de padre e bispo? Que ele tenha misericórdia de tuas ilusões! Um filho 
morre, Aurel. Acho que deverias ter vindo a mim para que pudéssemos chorar um 
pouco juntos, tu e eu (...) era nosso único filho. (...). Não posso compreender de forma 
alguma como achas difícil chorar. Livro Nono Aurel! Achas realmente que é carnal 
demais mostrar a dor? Nem mesmo deixaste teu filho derramar lágrimas quando teve de 
dizer adeus à sua avó! Acho que deve ser mais “carnal” segurar as lágrimas, pois 
quando não choramos, a dor fica muitas vezes dentro de nós como um fardo pesado. 
(GAARDER, 1997, p.38,39) 

  

Agostinho escolhe a carreira eclesiástica e o poder, e isso faz Flória se sentir um 

mero objeto. Segundo Flória ele perde até mesmo seu senso de humor tornando-se 
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amargo. Os argumentos na carta são sempre em defesa da beleza do corpo e do amor 

carnal; em cada contestação ela o faz relembrar quanto eram prazerosos os momentos 

que passaram juntos. Em vários ensejos o ironiza insinuando que o “grande padre” da 

Igreja, “o reverendíssimo” mentia ao dizer que sua memória falhava e em resposta dizia: 

“desculpe em te fazer lembrar” e, nestes momentos, relatava tempos de muito prazer 

carnal, cumplicidade, fidelidade, uma vida agradável e feliz que ele renegava em nome 

de Deus. 

Faz lembra-lo em detalhes de alguns de seus pecados em comum e provoca-o, 

mas ao refutá-lo no livro Segundo das Confissões no qual Agostinho afirma ter vivido 

as “trevas de uma paixão” (p.53) se colocando como um ávido e ardente cortejador que 

o levou a um “abismo de vícios”, Flória escreve: 

Acho que exageras um pouco, Aurel. Como a maioria dos moços, tinhas certamente 
uma imaginação intensa, mas quando te conheci alguns anos depois, foi com um rapaz 
um tanto desajeitado e inexperiente que compartilhei minha cama. Escreve também que 
te envergonhavas de não ter tanta experiência quanto teus companheiros diziam ter. Eles 
se vangloriavam de suas “infâmias”, escreves, então fazias a mesma coisa. Sim, esse 
tipo de coisa é infantil, não concordas? Mas vergonhoso? A coisa mais vergonhosa 
talvez seja que o bispo de Hipona Régia ainda se preocupe com tais travessuras. Um 
bispo não deveria julgar nenhuma manifestação humana estranha, e meninos serão 
meninos sempre o foram. (GAARDER, 1997, p. 55) 

 

Sua ousadia vai além de afirmar que “um bispo não deveria julgar nenhuma 

manifestação humana estranha”, Flória chega a corrigi-lo através dos ensinamentos de 

retórica, o ironiza, provoca e o desafia. Uma mulher livre que amava o prazer e lhe foi 

fiel. Uma mulher que viveu sua vida em liberdade até a chegada do cristianismo: 

Primeiro, referes-te às palavras de Paulo sobre ser “bom para um homem não tocar em 
mulher”. E, querido Aurel, por que citas somente esse verso? Não aprendeste na escola 
de retórica como pode ser perigoso separar uma frase de seu contexto? É verdade que 
Paulo diz que pode ser bom para um homem não tocar em uma mulher, mas, continua 
ele, a fim de evitar a fornicação, todo homem deve ter sua própria esposa e toda mulher, 
seu próprio marido. Ele enfatiza ainda mais que mulher e homem devem ser um corpo 
único e dar-se constantemente um ao outro para que nenhum dos dois seja tentado à 
infidelidade porque não conseguem viver em continência. (...) Pobre Aurel! Quanta 
vergonhas tem de ser homem, tu que eras meu pequeno garanhão. (...). Tu que fostes 
outrora meu orgulhoso pé de cama. De qualquer forma, és tu que insistes em escrever 
sobre “concupiscência” quando o que tens em mente são as delícias do amor. Ou 
acreditas que teus olhos e ouvidos foram mais divinamente criados que teu sexo? Achas 
que algumas partes do corpo humano são menos dignas de Deus do que outras? Por 
exemplo, teu dedo médio é mais neutro que tua língua? Mas usavas também teu dedo! 
(GAARDER, 1997, p. 57,59,61) 
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Flória Emília representa um dos mais lindos e antigos símbolos da insubmissão 

feminina84. Nessa fala ela provoca e corrige o grande teólogo do cristianismo ao relatar 

de que modo e quando se conheceram deixando a impressão de que o cristianismo 

cerceou, reprimiu e, de fato, diminui a liberdade das mulheres, conforme ilustra o trecho 

seguinte tirado de Gaarden (1997, p. 67 e 71) : 

Eu soube de imediato que poderia te amar de corpo e alma. Contudo, eu não poderia ter 
temido nem sonhado que isso aconteceria naquela mesma noite. (...) Não era muito 
estranho que eu estivesse com alguns estudantes, mas observaste com algum espanto 
que eu participava da conversa como se fosse um deles. (...). No começo, discutimos 
Virgílio com eles, depois vida e amor em geral. 

 
E continua: 

Desde o início, nossa vida em conjunto esteve fundada com firmeza na sensualidade, 
pois com certeza cultivávamos Vênus juntos, às éramos ambos igualmente irrefreáveis. 
No entanto, quando leio hoje tuas confissões, tenho a sensação triste de que aquilo que 
chamas agora de sensual era a única coisa que nos unia um ao outro. 

 

Após Agostinho converter-se ao cristianismo, Flória diz não ter observado 

problemas verdadeiros em suas interpretações até que ele começou, entre outras coisas, 

a chama-la de Eva e os segredos da intimidade do casal de “concupiscências” ou “ânsias 

do prazer” e ainda a vangloriar-se por isso. Assim, leva-se a apreender que sua 

conversão na realidade embestou-lhe os sentidos:  

De qualquer forma, não esquecerei tuas mãos brincalhonas e tuas respostas rápidas e 
inteligentes. Vejo que perdeste entre os teólogos. Que ocupação miserável! Como pode 
o pequeno dominar o grande. Como pode a obra definir o senhor? Com efeito, como 
pode a obra determinar que deve deixar de funcionar como uma obra? Fomos criados 
seres humanos, Aurel. E fomos criados homem e mulher. (...) Não devemos tentar viver 
como algo diferente do que somos. Isso não seria arremedar Deus? Somos seres 
humanos Aurel. Devemos primeiro viver e depois - sim, depois podemos filosofar. 
(GAARDER, 1997, p.75,77) 

 
Sobre seu trabalho teológico, Flória indaga: como podes distinguir entre corpo e 

alma? Isso não é estragar a obra de Deus? Em relação à construção teológica da 
eternidade da alma, bem como, de sua salvação ela o contesta com vigor:  

 
Mas pelos infernos, Aurel! Que é isso se não mitologia deformada? Tu, que 
ridicularizaste tão ferozmente as histórias dos deuses antigos, continuas acreditando em 
um Deus da ira que irá punir e atormentar as pessoas por seus feitos por toda a 
eternidade? Sorte tua que não acreditavas nele quando jazias doente num pequeno 
quarto em Roma. Estavas apenas terrivelmente temeroso da perdição de tua alma. Fui 

                                                           
84 Vários momentos de insubmissão da vida de Frida serão analisados nesse capítulo; por exemplo, sua 
luta para voltar ao Brasil esbarrava em sua crença de ter a bênção do ministério, ou seja, da liderança da 
igreja em Estocolmo, mas conforme suas tentativas vão se esgotando tanto em argumentos racionais 
quanto em condições financeiras, ela decide desobedecer e voltar ao Brasil com seus filhos. Alguns 
irmãos da igreja a impediram literalmente na estação de trem pegando-a pelo braço, detendo seus filhos e 
retendo suas malas. Daí por diante, passa a ‘dominar’ sua vida e a trata-la como louca.  
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eu quem tentei acalmar teu medo com algumas palavras de conforto da filosofia dos 
estóicos. Falamos também do Nazareno e da esperança cristã. Mas nenhum de nós 
chegou perto de acreditar nesse ensinamento sobre o fogo e o tormento eterno. Éramos 
sofisticados demais para isso. Mas isso é que um sofisticado professor imperial faz 
hoje? Ele pensa que em poucos anos o bispo de Hipona Régia estará salvo no paraíso 
ditoso de Deus, enquanto Flória Emília será banida para o fogo e o tormento eternos 
porque não consentiu ainda em ser batizada. (p.107,109) 

  
Na verdade Flória alega que se interpôs entre eles com o objetivo de separá-los, 

além de sua mãe que não tinha por ele somente amor de filho, igualmente, os 

“maniqueus e platônicos, e por fim, os teólogos e a Continência”. Neste sentido, 

reafirma: “Não, não creio em tal Deus, Excelência Reverendíssima. (...) Não, não creio 

em um Deus que exija sacrifícios humanos. Não, não creio em um Deus que destrua a 

vida de uma mulher para salvar a alma de um homem”. (Gaarden, 1997, p.85)  

Flória denuncia como a teologia patriarcal incute e incutiu no cristianismo a 

culpa e o medo que serão a seguir vistos sob o olhar foucaultiano. E tanto o 

conhecimento das Confissões, quanto a apresentação da contestação de tais ‘confissões’ 

importam para este trabalho dar sentido e contextualização das doutrinas e ideologias 

cristãs que permearam a vida de milhares de pessoas no decorrer de um grande período 

da história, conhecido como Idade Média atravessando e rasgando trajetórias de vida até 

os nossos dias, fazendo que reconheçamos a importância que deve ser dada às questões 

da sexualidade e seu embricamento com a religião.   

 

5.3 A confissão em Michel Foucault 
 

A partir dos trabalhos de 1970, Michel Foucault aborda o cristianismo de 

diferentes pontos de vista: a disciplina, o processo da normalização social e o pastorado 

como matriz da governabilidade moderna dos sujeitos. Entre as várias temáticas 

abordadas, o fio condutor das análises de Foucault sempre será o da confissão.  

O ato de confessar os pecados faz com que o sujeito cristão conheça sua própria 

verdade, sua limitação, sua debilidade, sua dependência de salvação. Portanto nessa 

dedicação ao cristianismo, Foucault não tem a historicidade do cristianismo como 

objetivo, mas a historicidade do sujeito cristão, ele quem está no centro de seus estudos 

sobre o cristianismo.  

Alguns estudiosos de Foucault constatam que os estudos da consciência cristã 

em Foucault não são originais. Cesar Candiotto (2012) cita Michel Senellart (2003) 
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como sendo um daqueles que constatam não ser originalidade de Foucault a 

investigação da consciência cristã: “Como bem nota Michel Senellart, esse trabalho já 

havia sido feito por Paul Rabbow, intitulado Seelenführung, Methodik der Exerzitien in 

der Antike, publicado em Munique em 1954.” (CANDIOTTO&SOUZA , 2012, p.94) e, 

ainda explica que: 

Rabbow havia comparado a distância entre a pluralidade e a liberdade dos métodos 
psicológicos antigos e a unicidade do método dos diretores de consciência cristãos até 
Inácio de Loyola. Ele também havia sublinhado o caráter racional da espiritualidade 
grega orientada para o senhorio de si e a autarquia em contraste com o caráter afetivo, 
reforçado por meios psicológicos e atitudes corporais que objetivavam a vida em Deus, 
por parte dos exercícios cristãos. (CANDIOTTO, SOUZA, 2012, p.94) 

 
Candiotto aponta que Rabbow não deu importância à espiritualidade cristã dos 

primeiros séculos e às sucessivas etapas dos momentos cruciais do desenvolvimento da 
evolução espiritual do cristianismo, isto é, nos estudos de Rabbow não se percebe se 
essa espiritualidade direcionada do cristianismo teve uma continuidade, um processo 
progressivo com crises ou tensões. Portanto, a originalidade de Michel Foucault em 
seus estudos sobre o cristianismo está em oposição a essa ausência como destaca 
abaixo: 

Não é tanto a descrição das técnicas de direção e de exame de consciência, nem mesmo 
a constatação, para dizer a verdade, frequentemente realizada, da especificidade cristã 
nesse domínio (...), mas a atenção concedida ao momento decisivo quando, segundo ele, 
ocorreu a passagem de uma direção de consciência fundada no cuidado de si, em termos 
de domínio e de liberdade, uma direção de consciência voltada para a salvação, em 
termos de obediência e de renúncia de si. (SENELLART, 2003, p.155 apud 
CANDIOTTO, SOUZA, 2012, p.95). 

 

Essa mudança de enfoque percebida pelos estudiosos de Michel Foucault e, 

citada, especificamente, por Senellart (2003) é de suma importância porque demonstra 

como Foucault observou a alteração do “cuidado de si mesmo”, da consciência, da 

noção de liberdade e direitos vinda dos gregos e como a mesma é repassada ou relida 

pelos teólogos cristãos do século IV que fez com que se trabalhasse na direção de uma 

consciência que gerasse a necessidade de salvação.  

Não bastava então uma “consciência de si”, não bastava o ser humano ser 

responsável por si e por suas ações, foi necessário criar a dependência de salvação para 

que se incutisse a necessidade de um salvador. Foucault demonstra como foi um 

processo lento, complexo, permeado de continuidades e descontinuidades, indo e vindo 

das direções filosóficas estoicas e pitagóricas até as interpretações dadas pelos pais da 

igreja dos primeiros séculos, cujo auge se dá e, também é onde Foucault se concentra, 

no final do século IV. Nesse período se destaca que é exatamente no Príncipe de 
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Hipona, o Agostinho de Hipona, o grande teólogo cristão que vimos anteriormente.  

Nesse período há a produção do Regulae de vida no interior do cristianismo. 

Retomando o fio condutor de análise de Foucault sobre confissão, é a partir do 

século XVIII que se compreende a importância da confissão dos pecados decidida no 

Concílio de Trento. A Confissão se dá baseada, especialmente na culpa do “prazer 

maligno do ato sexual” (Ranke-Heinemann, 1996, p. 92). Confessa-se o que se quer 

saber. Manuais de confissão são criados ‘para saber’ como retirar do confessante sua 

intimidade: (...) a posição respectiva dos parceiros, atitudes tomadas, gestos, toques, 

momento exato do prazer – todo um exame minucioso do ato sexual em sua própria 

execução. A discrição é recomendada cada vez com mais insistência. 

(FOUCAULT,1994, p.22) 

No movimento da Contra-Reforma há uma aceleração e uma dedicação à 
necessidade de confissão anual, impondo regras para o autoexame com a intenção de 
após a confissão aplicar a penitência. Tudo deveria ser confessado, cada pensamento, 
desejo, imaginações voluptuosas, deleites, movimentos simultâneos da alma e do corpo, 
tudo absolutamente tudo deveria ser dito, pronunciado, confessado, para se fazer saber: 

Examinai também com exatidão todos os vossos sentidos,... Examinai, ainda, todos os 
vossos pensamentos, todas as vossas palavras e todas as suas ações. Examinai, mesmo, 
até os vossos sonhos para saber se, acordados, não se teríeis dado o vosso 
consentimento... (FOUCAULT, 2001, p.23). 

 

O sexo é encurralado e cercado em discurso. Se quisesse ser um bom cristão 

deveria cumprir a ordem categórica de confessar todos os seus desejos, fazer de seus 

desejos discurso. Cada ato era dado como escandaloso seja ele consumado, pensado ou 

sonhado. Cada toque, todo olhar, toda palavra era obsceno. Mas qual era o efeito 

esperado nessa “vontade de saber” pela obrigatoriedade de se confessar? 

Era assumir o desejo deixando-o dito, confessado, pois assim era possível 

redireciona-lo; uma reconversão, um retorno a Deus e à sua vontade, que significava o 

abandono do próprio desejo, uma técnica da espiritualidade cristã, amplamente adotada 

por outros mecanismos de poder, não por parte da coletividade, mas uma técnica 

essencial para o controle e a classificação da coletividade. Uma técnica que vai para 

além do interesse moral. 

A atenção não deve estar só na quantidade de vezes que se passa a falar sobre 

sexo, seja no divã, no confessionário, no escritório pastoral, diante do juiz, no hospital, 

mas também na imposição de falar:  

(...) multiplicaram-se as considerações judiciárias das perversões menores, anexou-se a 
irregularidade sexual à doença mental; da infância à velhice foi definida uma norma de 
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desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizando todos os desvios possíveis; 
organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos, em torno das mínimas 
fantasias, os moralistas e, também e sobretudo, os médicos, trouxeram à baila todo o 
vocabulário enfático da abominação. (FOUCAULT, 2001, p.37) 
 

E Foucault pergunta: 
 

Toda essa atenção loquaz com que nos alvoroçamos em torno da sexualidade, há dois 
ou três séculos, não estaria ordenada em função de uma preocupação elementar: 
assegurar o povoamento, reproduzir a força de trabalho, reproduzir a forma das relações 
sociais; em suma proporcionar uma sexualidade economicamente útil e politicamente 
conservadora? (FOUCAULT, 2001, p.37-38) 

O sexo se coloca em dois níveis de registro: o de reprodução e o de obediência a 

regras. Desde a Idade Média as sociedades ocidentais foram aprimorando e dando mais 

importância à confissão, à produção da verdade, de uma verdade que se queria ouvir, 

que se queria saber. Em 1215, no Concílio de Latrão, foi sacramentada a penitência. 

Após esse período foi se desenvolvendo técnicas cada vez mais minuciosas de 

confissão: processos acusatórios, provações de culpas, métodos interrogatórios mais 

sofisticados, instauração dos tribunais de Inquisição, isto é cada vez mais a igreja 

controlava os corpos, especialmente os corpos das mulheres. “Confessava-se tudo a 

todos”, afirmou Foucault (2001, p.59), tornando-nos “animais confidentes”.  

Tinha-se de tudo, confissão espontânea, confissão forçada e extorquida, esta 

confissão foi a que se incorporou no Ocidente. E a “vontade de saber” é a vontade de 

interditar, controlar, punir, perdoar, reconciliar. Aquele que escuta não só será o dono 

do perdão, o juiz que condena ou absorve, mas o dono da verdade.  

Quem escuta as confissões passa a ser o dono da verdade e com o poder de 

perdoar ou punir porque tem antes a função hermenêutica, a função de interpretar, 

conforme Foucault, por isso a história da sexualidade é a história dos discursos – é a 

‘economia dos discursos’: quem escuta interpretará o que ouviu e decidirá como e 

porque se instaura o castigo, a penitência ou o perdão. Portanto, a verdade será 

imputada pelas relações de poder nos prazeres individuais. A confissão difundiu 

amplamente seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, 

nas relações amorosas, nas esferas mais cotidianas e nos ritos mais solenes. “Confessa-

se ou se é forçado a confessar” (FOUCAULT, 2001: 58-59). Além do mais, ela passou 

a ser um ritual do discurso teológico, segundo o qual o desvio do sexo para reprodução 

é a depravação, é contrário à natureza. Tal posição passou a constituir as bases dos 

valores morais da cultura ocidental e a influenciar as normas da sociedade até os dias 

atuais. 
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A religião foi sempre um meio importante para a redefinição da questão de 

gênero na história. Analisar os discursos que estruturam as diferenças entre os sexos e 

que permeiam as relações sociais e, por conseguinte a definição de políticas está posto e 

se constrói em momentos históricos. Gênero permite também historicizar paradigmas 

que estruturam relações assimétricas. (SCOTT ,1988). 

Estudar a história de mulheres ou das trajetórias de vida de mulheres, na 

perspectiva de gênero é desvelar os dispositivos da construção de uma inferioridade 

feminina e, imbricada com a religião ou com o discurso religioso; é perceber como o 

sistema de crença como produção cultural, articula e se fixa, sem neutralidade, 

legitimando condutas, regras, valores e produção de verdades com aspiração universal. 

A pergunta é qual conduta, regra, valor e verdade religiosa estruturaram os 

papeis sociais que foram e ainda são vivenciados nas relações pessoais? As relações de 

gênero se dão entre os sexos, mas transcende as diferenças biológicas para se referenciar 

nos valores culturais atribuídos e esperados ao sexo biológico dentro do tempo e do 

espaço. A influência da religião na subjugação social das mulheres pela construção de 

uma inferiorização de seus corpos, intelecto e seus desejos foram mecanismos de 

legitimação da repressão.  

A história da cristianização do Ocidente para as mulheres significa remontar-se à 

influência herdada da sociedade ateniense na qual:  

As jovens viviam em quase perpétua reclusão, no ambiente familiar, afastada dos 
olhares dos homens, até mesmo dos membros masculinos de sua própria família. A 
dominação e submissão feminina foram construídas e legitimadas, paulatinamente, na 
constituição da mulher, que segundo Aristóteles, (VERNANT, 2004), justificava a 
submissão da mulher em virtude da não plenitude do “logos” em sua alma. Aristóteles 
faz uso das palavras de Sófocles (apud VERNANT, 2004, p. 34), “as mulheres deviam, 
por graça natural, permanecer em silêncio”. (ECCO, 2011, p.02) 

 

A mulher ocupa o lugar da natureza e não da razão é o modo de explicar a 

suposta essência inferior em relação aos homens. Instinto, paixão, descontrole e apetite 

sexual, pois tudo isso diz respeito ao corpo, logo, ao natural. O natural é inferior e mal. 

O natural é fonte de sedução é profano. O natural é uma ameaça logo a mulher também 

o é. O natural é instrumento do diabo, logo uma verdadeira ameaça ao plano de 

salvação. Santo Agostinho exorcizou esse mal de sua vida – excluindo a própria Flória.   

 Ancorada em Foucault (2001), a questão consistiu em por que ainda hoje, na 

contemporaneidade, a sexualidade continua sendo reprimida? Há uma continuidade da 

culpa e não da liberdade. Muitos ainda vivem continuamente entre a liberação e a culpa. 
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Ainda se resiste em falar, em aceitar ou em vivenciar livremente a sexualidade. Foucault 

declara que ainda vivemos os efeitos históricos do poder repressor milenar e, sobretudo, 

aos mecanismos resistentes de poder e dominação que marcam nossa sociedade.  

A noção de “hipóteses repressivas” foucaultiana está permeada de questões 

histórico-política; um processo muito mais antigo do que a própria história da repressão, 

pois suas interdições vão tomando, ardilosamente, novas formas, novas roupagens no 

sentido de serem mais discretas nas relações pessoais que sempre são para Foucault 

relações de poder. 

O poder e a dominação não estão colocados na repressão em si. O poder e a 

dominação não estão nas regras ou nas interdições em si, por exemplo, na regra da 

proibição da relação sexual antes do casamento deve se questionar o lugar de onde se 

fala, de onde vem a proibição e de quem é a fala. Quais instituições estão pronunciando 

as falas de regulação da sexualidade.  

Nesse sentido a preocupação foucaultiana está na fala, no discurso e não na regra 

em si porque o controle da sexualidade está no discurso, pois controlando o sexo, a 

sexualidade, se controla o indivíduo e chega-se no particular, no íntimo, nas condutas 

mais individuais. Um controle, um poder, uma dominação direta no desejo do indivíduo 

é o poder no controle do prazer é a regulação do cotidiano, das miudezas, do mais 

íntimo das pessoas. 

O olhar foucaultiano produz a dimensão de como, a partir do século XVII, o 

sexo foi reprimido, proibido, bloqueado. Contudo, atenção desta pesquisa não está 

somente para a repressão em si, na ‘hipótese repressiva’, voltada a todo um mecanismo 

de poder e dominação, com funções táticas e pontuais no “fato discursivo” – uma 

técnica sutil de poder: “a vontade de saber” (FOUCAULT, 2001, p.17), mas do lugar – 

neste caso da igreja. 

A cultura é dinâmica, se transforma, mesmo que lentamente. Todavia, no que 

tange à sexualidade, especialmente a sexualidade das mulheres os discursos da verdade 

criado por homens são muito resistentes. Discurso da verdade produzido nas relações de 

poder e, o poder produz rejeição, exclusão, mascaramento, além de demarcar fronteiras 

entre ‘eu’ e ‘você’, entre o ‘certo’ e o ‘errado’, entre a ‘mentira’ e a ‘verdade’. O poder 

dita a lei e ela é binária: lícito versus ilícito, permitido versus proibido. Portanto, o 

poder se efetivou pela fala (confissão), pela linguagem (interpretação), pelo discurso (da 

verdade).   
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Portanto toda produção de sentido é um discurso. E não há nenhum discurso que 

não seja controlado pelo poder, mas como esse poder atravessa as mulheres? O poder se 

dá pela lógica da censura, do que é proibido, mas funciona pela lógica do mutismo.  Eu 

te calo para depois te fazer falar para você existir ou inexistir.  

 

5.4 O Adultério 
 

O que passamos a tratar agora é o caso amoroso de Frida Maria Strandberg e um 

jovem da igreja do Rio de Janeiro. Tentaremos verificar estratégias de poder criadas que 

não estão diretamente na instituição igreja, mas está presente nas relações e nas 

estratégias criadas em nome dessas instituições para calar, fazer confessar, controlar, 

castigar, reprimir, julgar a quem se determina sujeito desse poder dominador.  

Á luz da moralidade cristã que antecede, mas passa por Agostinho, Frida tinha 

que ser exemplo para outras mulheres. Mas que tipo de exemplo? De mulher dócil, 

submissa, do lar e somente do lar, esposa devotada e mãe dedicada. Aparentemente 

Frida não respondia a todas essas expectativas. Não que fosse indelicada, mas sempre se 

mostrou firme em seus objetivos; não que fosse desobediente, ao contrário, era 

exatamente por obediência ao seu chamado que compreendia ser dado por Deus.  

Nesse processo lento e complexo das continuidades e descontinuidades culturais, 

desde os pais da Igreja até o protestantismo, a confissão dos pecados é modificada, mas 

não excluída. Não se confessa mais aos padres, mas direto à Deus. Não se confessa mais 

aos padres, mas aos pastores; não se confessa mais no confessionário, mas nas salas 

pastorais e, se o réu confesso for homem tudo pode ser resolvido sem maiores prejuízos 

para que se evitem maiores escândalos aos homens.  

Os suecos vieram de um país luterano do qual os missionários pentecostais 

argumentaram serem os protestantes não praticantes espiritualmente “frios”. Esses 

mesmos argumentos utilizaram para se dirigir aos católicos não praticantes do Brasil. E 

esse fato é bem razoável quando a religiosidade é imposta pelo Estado. A religião 

quando imperativa pode fazer com que os fiéis tornem-se infiéis porque a religiosidade 

precisa antes de tudo ser mantida por fé e não por obediência. 

Nesse sentido os movimentos quacre-metodista-holiness, rota predecessora do 

movimento pentecostal brasileiro está na mesma matriz religiosa cristã protestante, mas 

com o viés ou na procura por um avivamento, por uma renovação com mais entrega e 
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comprometimento, para que se sintam “praticantes dessa fé”. Concomitantemente essa 

busca vem acompanhada da recuperação de ações que carregam e exigem, quase que 

imediatamente, maior controle, regulação e confissão de pecados e fraquezas como 

prova de tal comprometimento.   

De acordo com as ideias foucaultianas, o prazer é negado e condenável, 

principalmente para as mulheres que não estão livres para o prazer, mas para a 

reprodução e tais preceitos trazem maior rigor no controlo das ações dos indivíduos. Na 

esteira das sociedades cristianizadas e agora renovadas pelo Espírito Santo, o 

movimento pentecostal brasileiro desvia-se da tradição libertadora quacre-metodista-

holiness para as mulheres e começam a construir um muro. A tradição libertadora para 

as mulheres pregadoras, missionárias, pastoras toma um golpe. Um golpe forte de um 

homem forte, Samuel Nyström. A liderança masculina quer controlar Frida porque 

assim controlavam as demais mulheres. Calaram Frida porque assim calariam as demais 

mulheres; impediram Frida porque assim impediriam as demais mulheres 

assembleianas.  

Os homens na liderança sentem-se superiores, pois a memória social de 

dominação está desde muitos séculos presente. As relações de poder são desiguais. 

Frida conta com o apoio do marido, mas este precisa também manter o controle, mesmo 

porque é pressionado pelos outros homens a fazer uso de sua autoridade de marido e 

pastor. Deixar Nyström na Igreja mãe, em Belém do Pará e vir para o Rio de Janeiro foi 

importante. Desde lá Frida e Nyström apresentam divergências, tensões, inclusive na 

formação do primeiro hinário. Mas o que ocorre é que a adversária de Nyström também 

não era fraca. Ela é persistente e sabe argumentar. Em sua crença e hermenêutica afirma 

igualdade em nome de Deus e que, na pessoa do Espírito Santo, todas e todos estão no 

mesmo patamar. Nesse sentido Frida é bem holiness. 

No entanto era preciso encontrar uma fraqueza; um argumento mais forte, 

mesmo porque cada vez mais, seja nos EUA, seja na Europa as mulheres cresciam em 

atuações cada vez mais proeminentes na igreja. Era preciso evitar tal avanço no Brasil. 

Nyström aqui só tinha mesmo o apoio dos machistas que, na concepção de Frida, 

estavam errados porque Deus distribuiu dons iguais para homens e mulheres. Nyström 

precisava de um pecado, de uma imoralidade de uma transgressão para afastar Frida de 

uma vez por todas, e provar que ela era “perigosa” para todas e todos. Ele conseguiu. 

De início foi uma suspeita, mas não qualquer suspeita. Kajsa (2011) declara que o 
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pastor Paulo Leivas Macalão ao abrir a porta do quarto do rapaz que morava na casa da 

família Vingren, vê Frida em trajes íntimos junto ao rapaz. 

Possivelmente o rapaz fosse Carlos Brito, cunhado de Paulo Leivas, e redator do 

jornal juntamente com Frida. Porém, o seu nome permaneceu escondido. Aqui levanto a 

suspeita de ter sido em meados de maio ou junho, de 1931, que Macalão tenha visto o 

casal no quarto em trajes íntimos e o caso tenha repercutido escandalosamente, ao 

menos na liderança, pois foi quando ambos, Frida e Carlos Brito, redatores do jornal O 

Mensageiro da Paz passam a não mais constarem como tal no jornal (fato mencionado 

no capítulo III).  

Paulo Leivas Macalão não surpreende o casal em “flagrante delito”, tendo 

relação sexual, (observe como o ‘pecado’ foi para o campo do direito) e Frida sabe onde 

está pisando – quem são seus pares ou quem é sua liderança e, por isso nega maior 

envolvimento. Apesar das insistências, Frida nega qualquer ato além do que Paulo 

Leivas viu. Não confessa nesse momento ter mantido relações sexuais com o rapaz, mas 

reconhece que errou sem dar maiores detalhes num primeiro momento.  

Portanto, na primeira Convenção das Assembleias de Deus realizada em 

setembro de 1930, Nyström não tem esse dado ou essa denúncia contra Frida e por isso 

não pode derrota-la totalmente (pois ainda ficou, não oficialmente, como redatora do 

jornal que fora unificado e na verdade por ela dirigido no Rio de Janeiro) poderíamos 

dizer que a vitória até então teria sido parcial da parte de Nyström e Frida era forte e 

persistente. 

Nyström levou a pauta da atuação das mulheres à frente dos trabalhos da igreja 

porque seu objetivo era impedir o ministério de Frida e das demais mulheres. Sua 

posição a esse respeito encontra respaldo em outros pastores, tanto suecos, quanto 

brasileiros aqui no Brasil. Todavia, o silenciamento de Frida na história oficial das 

Assembleias de Deus deve ser sempre problematizado para explicitar o mutismo de 

tantas outras mulheres na história do movimento pentecostal brasileiro. É preciso um 

exercício necessário para descontruir atitudes cruéis, caminhos tortuosos, ações injustas, 

sistemas de crenças que desumanizam. 

A herança que mulheres quacre-metodista-holiness deixaram à outras mulheres 

ao estarem em postos de liderança, na administração, nos serviços pastorais, como 

redatoras dos jornais, preletoras foi bruscamente interrompida pelos pastores brasileiros 

e suecos na Primeira Convenção das Assembleias de Deus, realizada em 1930.  Tal 
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resolução ocorreu antes que viesse à tona o “pecado capital” de Frida como uma 

comprovação de sua impossibilidade.   

A tomada de decisão dos homens assembleianos, liderados especialmente por 

Nyström, de excluírem Frida e as demais mulheres pentecostais da possibilidade de 

ocuparem cargos de liderança trouxe consequências profundas e duradouras. Mesmo 

sendo maioria, as mulheres seguem em lugares demarcados com papeis definidos dentro 

de suas comunidades de fé. Os homens, em muitas igrejas, desde a época de Nyström, 

continuam a ditar as ordens e os lugares onde mulheres podem ou não atuar dentro da 

igreja. 

A igreja segue sua história de louvor, enriquecimento e ufanidade. E para que 

não se manche sua lisura e orgulho de ser a representante da vontade de Deus aqui na 

terra, a história oficial das Assembleias de Deus forja o apagamento da memória de 

Frida Strandberg. No entanto, não foi assim com o pastor Samuel Nyström que também 

se envolveu em um escândalo de ordem moral-sexual. Pois, Frida o acusou de molestar 

crianças em passeio na praia, mas ele negou e se justificou dizendo que só estavam 

todos, ele e as crianças, brincando. Por conseguinte, ficou tudo bem (NORELL,2011). 

A questão principal, portanto, não é o adultério em si, mas como homens e mulheres são 

tratados de forma diferenciada na sociedade patriarcal brasileira em que as igrejas 

cristãs pentecostais estão inseridas. 

Como tantas outras mulheres, como vimos em capítulos anteriores, Frida passa a 

viver na resistência, para além do que fora submetida. Ela resiste e de certa maneira 

subverte a ordem dada, mas não pôde ultrapassar alguns limites impostos. Conforme 

exposto no início deste texto, não se trata de encontrar Frida na história, mas de 

reconstruir sua trajetória de vida às avessas, isto é, não procurar uma história idealizada, 

mas encontrar os fatos. 

A história de Frida foi até então a construção masculina de sua identidade, 

porém sua trajetória desvela um mundo religioso permeado de repreensão às mulheres 

perpassadas pelas relações de poder e dominação. No entanto, como outras mulheres 

criam possibilidades de resistência. A trajetória de Frida demonstra o quanto ela lutou e 

como resistiu até sua morte a homens que desejavam controlar sua vida pessoal. Frida 

precisa ser (re)conhecida em todas as suas (in)diferenças, ambiguidades, cumplicidade, 

pois ela foi concomitantemente submissa e transgressora; passiva e criativa ao subverter 

as regras dos homens sem abandonar seu desejo de servir a Deus, segundo suas crenças.  
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5.5 Evangelizar é também colonizar o corpo 
 

Evangelizar é também colonizar o corpo, à medida que se evangeliza para o 

controle e não para a liberdade. E, nesse aspecto, principalmente o corpo das mulheres 

que estão sempre sendo sujeitadas. Os evangélicos sempre tiveram como mote, 

evangelizar. Todavia, nesse processo o ato de evangelizar é considerado como uma 

nova roupagem para colonizar e invadir que, por sua vez, é apossar-se, ocupar-se, 

apoderar-se do outro.  

Uma igreja de moral cristã rígida em seus primórdios, logicamente mais forte 

para suas mulheres, fortalece e faz crescer um senso de limpeza, de desintoxicação das 

coisas do mundo, o que significa arrependimento e um conjunto de regras para viver o 

cotidiano. Hábitos simples no que tange às vestimentas, principalmente, para as 

mulheres – o que significa também ser de certa forma “acomodador” já que se tratava 

de pessoas com hábitos menos refinados, pois eram pessoas empobrecidas.  

Kajsa Norell (2011) observa a pobreza entre os assembleianos e sobre a gravidez 

na adolescência nas igrejas periféricas das Assembleias de Deus no Brasil. Ela escreve 

de seu lugar de sueca moderna, e apresenta seu estranhamento ao constatar ainda hoje 

muita violência contra as mulheres e crianças deixando-as em situações de maior 

vulnerabilidade. Kajsa diz estranhar que ao mesmo tempo em que essas mesmas 

mulheres que vivenciam extrema pobreza e violência contra elas e suas crianças sejam 

de opinião contrária ao aborto, posição que servirá para lhes acrescer mais pobreza e 

abandono. Não se deve, no entanto, ser deixado de lado que a pesquisa de Norell (2011) 

foi realizada na Assembleia de Deus em duas comunidades distintas, Rio de Janeiro e 

Brasília.  

Um discurso desenvolvido, a partir de uma moral cristã de controle dos corpos 

femininos, faz com que estas mulheres não suspendam uma gravidez indesejada, fato 

agravado pela falta de apoio e legalidade do Estado. Em vista disto, elas repetem o 

discurso a favor da vida, expõe Norell (2011). A verdade não é outra, muitas dessas 

crianças e mulheres vivem uma subvida desgraçadamente empobrecida, violenta e 

escassa de bens básicos aguardando um céu lindo com ruas de ouro, sem doenças e tudo 

que as acometem assustadoramente em seus cotidianos.   

A teologia cristã evangélica pentecostal em geral, foca na alma para Jesus, o 

corpo é mortificado, mas não se pode deixar de observar que o corpo das mulheres é 
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sempre muito mais mortificado e sacrificado do que os corpos dos homens. Outra 

observação pertinente na pesquisa de Kajsa Norell é sobre o que relata dos evangélicos 

pentecostais negros. Ela observa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus sempre 

teve muitos adeptos negros e que a situação dos negros brasileiros, segundo o IBGE85, 

por exemplo, aponta para o fato que o negro ganha em média menos da metade do que 

um branco ganha e estão sempre, em maior frequência, desempregados.  

Sem dúvida, por questões de Gênero, a situação é ainda pior para as mulheres 

negras: “(...) a discriminação nem sempre é consciente, mas ainda monumental no seu 

âmbito, de modo que a Assembleia de Deus é, muitas vezes, a única oportunidade para 

uma viagem de classe para os negros” (NORELL, 2011, p.18). É interessantíssimo 

verificar como em muitos aspectos as Assembleias de Deus não mudaram muito de 

1916, quando Frida aqui chegou, até os dias atuais.  

O culto pentecostal em seu início histórico tem o ‘falar em línguas’ como uma 

de suas marcas, além dos cultos serem sempre muito cativantes e de aparente liberdade 

de expressão – no que tange à “glorificação” para todas e todos, independentemente de 

classe e raça. Ambiente descontraído, não tão solene, cativante e acessível. Cultos que 

fornecem sentimento de pertença, de inclusão. Pessoas simples que são alcançadas por 

uma mensagem de esperança e, por isso se colocam mulheres e homens à disposição 

para muito trabalho em um espírito muito servil. 

A questão social desses novos cristãos pentecostais nunca pode ser deixada de 

lado. Quando falamos de um “espírito servil” consideramos que esses novos crentes já 

estão acostumados a trabalhar nos serviços domésticos e, quando estão no mercado de 

trabalho ocupam geralmente cargos de prestação de serviços também como porteiros, 

jardineiros, zeladores, empregadas domésticas, faxineiras, babás, etc. Foi assim no 

início das Assembleias de Deus e ainda é assim nas igrejas de bairros mais periféricos 

em todo o Brasil. 

A dedicação religiosa dessas pessoas cria uma rede de ajuda importantíssima em 

um Brasil que está ainda desacostumado do cuidar de seu próprio povo e isso se junta à 

luta pela moral pregada pelos suecos no início do século XX. As vestimentas buscavam 

sempre o máximo de discrição e simplicidade. Em 1975 foi a primeira vez que as regras 

quanto aos hábitos e costumes foram escritas, mas na prática desde o inicio foi esse o 

tom para homens e mulheres, mas muito mais rígido para elas do que para eles. 

                                                           
85 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou que os trabalhadores negros ganharam 
menos que os brancos, e mulheres ganharam menos que homens no Brasil em 2013. 
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O código de regras e condutas das Assembleias de Deus não se alterou até 1995. 

Esse código não era sagrado, mas era quase sagrado e, nos cultos de Santa Ceia, em 

muitas congregações locais havia irmãos que ficavam à porta para inspecionar as 

mulheres, principalmente, se não estavam quebrando as regras de conduta quanto a  

vestimenta (como por exemplo para confirmarem que não estavam depilando suas 

pernas); na época eram tidos como o próprio princípio de salvação e também para a boa 

saúde da comunidade porque se imperava a misoginia e os tipos de Eva (a sedutora) e 

Maria (a consagrada, a agraciada) como padrões binários de bom e mal, verdadeiros 

modelos para as mulheres.  

Maria das Dores Campos Machado (1996, p.35) reconhece a existência dos 

mecanismos de controle e dominação, mas também aponta como um modo de proteção 

das mulheres contra os assédios sexuais, uma espécie de escudo social, um controle e 

não a solução para uma sociabilidade respeitosa e igualitária. Machado, além de 

demonstrar esse escudo social protetivo das mulheres contra o desrespeito, sem deixar 

de considerar o machismo também impregnado no pentecostalismo brasileiro, ela 

apresenta como positivo, a conversão dos homens e o interesse da conversão por suas 

mulheres, já que os deixam longe dos bares, das amantes, da bebida fazendo com que 

certa estrutura familiar se forme e se estabeleça com uma finança familiar um pouco 

mais equilibrada por não ter gastos fora da família. 

Entretanto, o que se observa nesse recém-movimento pentecostal são os homens 

convertidos melhorando sua estrutura familiar do ponto de vista econômico, mas 

persistindo como fruto da sociedade patriarcal. Homens convertidos sim, mas 

conservadores, machistas e violentos com seus filhos e com suas esposas. Essa 

afirmação procede da própria história das Assembleias de Deus. A posição de que as 

mulheres oram mais, falam mais com Deus em oração poderia também ser reconhecida 

no fato de que muitas delas quase não podiam dialogar com seus maridos. Círculos de 

Oração são, em sua maioria, frequentados, dirigidos e até fundados por mulheres nas 

igrejas Assembleias de Deus. Uma das mulheres do círculo de oração entrevistada por 

Kajsa diz que os homens são menos propensos a orar e se entregar a Deus (NORELL, 

2011, p.39).  

Na época de sua fundação e ainda depois de muitos anos uma característica forte 

da Igreja Assembleia de Deus ou até mesmo do pentecostalismo brasileiro é a mulher 

pobre com muitos filhos, mesmo porque essa era a característica social das mulheres 

pobres no início do século XX. Em todas as igrejas Assembleias de Deus, as mulheres 
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constituem a base, algo muito semelhante ao inicio do pentecostalismo sueco. Lá o 

movimento pentecostal foi dominado por mulheres em número de membros, mas, 

dominado por homens em termos de posição de liderança. Na Suécia, a partir de 1970, 

esse quadro mudou, mas no Brasil as mudanças são mais lentas e a posição subalterna 

das mulheres assembleianas ainda é marcante.  

Poucas vezes, a convenção geral das Assembleias de Deus votou permissão que 

mulheres fossem nomeadas pastoras. Desde a Primeira Convenção Geral em 1930, a de 

1983 e 2001, foram convenções com cem por cento de presença masculina que 

continuaram a negar uma posição de liderança às mulheres. Diferentemente da dinâmica 

cultural da sociedade, as mudanças sociais parecem não alterar o posicionamento 

assembleiano em relação às mulheres no pastorado. Em recente entrevista à Kajsa 

Norell, em 2011, o pastor Jose Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente do 

ministério Belém, fala sobre o tema: “Eu não penso nisto. As mulheres não serão 

pastoras na Assembleia de Deus no futuro próximo e baseia na bíblia a sua 

interpretação pessoal dizendo: a única pastora contida na bíblia é Rachel e ela foi 

pastora de ovelhas. (NORELL, 2011, p. 41-42)  

Segundo Kajsa, o pastor Wellington “diz isso com voz rouca e sorrindo”, 

contrariamente à Igreja Filadelfia, em Estocolmo que aceita mulheres como lideres. 

Kajsa afirma nem compreender tal abordagem brasileira, afirmando que essa leitura de 

que Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher “trata-se de uma 

hermenêutica infantil e boba”. (NORRELL, 2011, p. 84), em outras palavras, uma 

leitura medieval, feita a partir da sociedade greco-romana, na qual o apóstolo Paulo 

bebeu abundantemente. Hoje, em termo do pastorado sueco, a mulher é bem aceita. No 

entanto, no Brasil esse quadro, de forma geral, ainda é o mesmo (NORELL,2011, p.40). 

O diabo é sempre visto como o único opressor dos crentes evangélicos, isto é, se 

colocam contra o diabo e não contra as violências perpetradas em mulheres, por 

exemplo. E isso explica muitas das posições dos evangélicos na sociedade até os dias de 

hoje.  

As mulheres que possivelmente foram companheiras de Frida:  

Florinda Brito; sua filha, Zélia Brito; Antonieta de Faria Miranda; Maria Miranda; 
Amélia Monteiro; Rosa Rodriguez; e Emília Costa. Zélia Brito dedicou-se intensamente 
à evangelização do subúrbio do Rio, ao lado de vários crentes, em especial, Paulo 
Leivas Macalão, que, mais tarde, viria a ser seu esposo. Emília Costa era bastante ativa 
na evangelização e realizava cultos nas cadeias da cidade. Por volta de 1925, Gunnar 
Vingren a separou como diaconisa, no mesmo dia em que separou Palatino dos Santos 
como diácono. No Nordeste, por volta de 1926, uma mulher, Joaquina de Souza 
Carvalho, tornou-se pregadora da mensagem pentecostal em Canavieiras, no Sul da 



173 
 

Bahia, e, com o seu trabalho, deu-se o início às Assembléias de Deus baianas. Contando 
de 1910 a 1930, já estavam em ação doze missionárias esposas de missionários suecos e 
seis missionárias suecas solteiras. Quase todas, tanto as solteiras como as casadas, antes 
de chegarem ao Brasil, haviam sido ordenadas evangelistas na Suécia e tinham 
experiências nessas áreas, além de várias delas serem bastante talentosas, como Frida 
Vingren. (MELLO, 2010, p.31-32) 

 

Muitas mulheres ativas em trabalhos diversos e em variadas igrejas, desde o 

Norte, Nordeste e também no Rio de Janeiro, tiveram seu trabalho estupidamente 

interrompido e apagado no movimento assembleiano brasileiro e isso se dá 

provavelmente por causa da forte e bela atuação de Frida. O ministério é negado às 

mulheres. Desse ponto de vista a igreja não pode ficar de fora das análises que 

responsabilizam os reprodutores dessa hierarquia dos sexos.  

A religião cristã em suas igrejas tem sido locus desse pensamento de 

inferiorização e secundarização das mulheres na sociedade brasileira e seguem 

reproduzindo um discurso misógino que produz, reproduz, exclui e violenta as mulheres 

em nome do sagrado. O discurso religioso para o fiel perde a sua condição permeada de 

construções culturais para ganhar status de verdade absoluta dada por Deus.  

A pesquisa de Kajsa Norell apresenta o relato sobre o adultério de Frida e afirma 

que Frida o confessa sob forte pressão quando volta para Suécia e tenta retornar ao 

Brasil, após ficar viúva. Frida desejou voltar ao Brasil, mas não permitiram. Mesmo 

depois de viúva, sendo mulher forte, aguerrida e que carregava dentro de si esperança e 

possibilidades de produzir muito trabalho missionário em terras brasileiras é impedida.  

Por que não permitiram seu retorno? Negaram-lhe perdão? Negaram-lhe seu desejo de 

reconstruir sua vida pessoal e missionária - sua vontade?  

Os suecos e brasileiros optaram por invisibilizar seu trabalho ou a importância 

do seu trabalho. Todavia, apagar sua memória era demonstração de poder. Muitas 

mulheres no cristianismo foram apagadas e silenciadas. As mulheres são, normalmente, 

maioria nas igrejas e sempre estão servindo e sendo “esquecidas”, mas agora se tratava 

de algo maior porque havia uma justificativa a mais para tirarem por mais de 80 anos 

sua importância no trabalho do movimento pentecostal brasileiro.  

E aos que não quiseram admitir sua própria confissão? Seria para protegê-la? 

Talvez, sim. Talvez o desejo de ser complacente com quem foi tão injustiçada. No 

entanto, a omissão de fatos e de sua própria confissão acaba por também negá-la. Os 

homens, normalmente, em suas igrejas são sempre perdoados, acobertados quando 

‘caem em adultério’. Os homens retomam seus ministérios, seus trabalhos na igreja 
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quando ‘caem em adultério’. Homens retomam seus cargos posições, casamentos e sua 

vida pessoal quando caem em adultério’86, mas com Frida não foi assim. Desta forma se 

delimita o lugar da mulher na sociedade patriarcal e a religião não está isenta. 

Atualmente a história de Frida parece um pouco confusa, pois ao silencia-la desejou-se 

seu castigo,  ajuizando-lhe valores ou o controle das demais mulheres? 

Norell (2011) afirma que Frida era uma ameaça direta ao orgulho de Nyström, 

mas ele ganhou facilmente apoio dos pastores brasileiros e dos demais missionários 

contra Frida e as demais mulheres que desejaram o púlpito. Eles queriam parar Frida, 

bem como Adina Nelson, esposa de Otto Nelson. Samuel Nyström tira-lhe o jornal em 

1931, imediatamente após o ocorrido. Kajsa afirma que Nyström passa a ameaça-la 

depois do ocorrido para que ela abrisse mão de ser editora do jornal ou ele faria outro 

jornal em oposição ao dela no Rio de Janeiro.  

 Nyström foi, portanto, o grande adversário de Frida, o líder que encabeçou todo 

o movimento contra ela, mas não só. Ele tem uma posição marcada contra as mulheres 

em geral. Norell registra que o pastor Nyström tem a seguinte opinião sobre violência 

doméstica contra a mulher: “se uma mulher é espancada quase à morte, e foge para a 

casa de sua mãe ela que depois implore ao seu marido para perdoá-la e volte 

novamente”. (Norell, 2011, p.150) A mulher espancada deve pedir perdão ao marido 

por ter fugido para a casa de sua mãe para proteger-se do espancamento – se ele permitir 

sua volta – seja ela, a mulher espancada, agradecida.  

Fomentar questionamentos é sempre mais produtivo do que oferecer respostas 

prontas. No entanto, a religião com seu sistema de crença sempre oferece respostas 

prontas, verdades absolutas. A partir dessa perspectiva “do questionamento” percebe-se 

que não há nada pronto ou nada que fora dado pronto e acabado; o sistema de crença é 

construção. Não aceitar resposta pronta, mas cruzar dados históricos, sociológicos que 

tecem diálogos e colaboram na construção de pontes, de ‘redesenhos’ necessários para 

abertura de caminhos poucos explorados é fundamental.  

 

                                                           
86 Mas com as mulheres isso, normalmente, não acontece. Esta autora se lembra desde a sua infância que 
seu pai tinha um conselho para seus quatro filhos, dois homens e duas mulheres: “o homem se suja, se 
lava e segue, a mulher ela fica com a pecha”. Em outras palavras ele queria dizer que a mulher fica 
manchada, com uma nódoa, uma deformidade para sempre porque era um engano toda tentativa de se 
livrar ou de se lavar. Quando ainda adolescente ela quis argumentar que era injusto, mas ele disse: “é 
injusto, mas é assim filha”. 
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5.6 A religiosidade como reorganizadora de velhas hierarquias 
 

A sociedade andrôcentrica, centrada em valores masculinos construídos social e 

culturalmente e reproduzidos por inúmeras instituições como a família, escola, igreja, 

etc., geram silenciamentos femininos dentro da história. No entanto, muitas vezes, esse 

calar-se é dizer. É dizer sobre sua própria existência e condição: 

As mulheres foram até agora tratadas pelos homens como pássaros que lhes 
tivesses caído de alguma altura: como algo de mais delicado, mais vulnerável, 
mais selvagem, exótico, doce e cheio de alma – mas como algo que se tem de 
prender em uma gaiola, para que não fuja voando. (Nietzsche, Além de Bem e 
Mal, parágrafo:237) 

 

As instituições revestidas dessas intencionalidades de silenciamentos femininos, 

através de seus discursos, são revestidas de poder político e o caminho religioso poderá 

ressignificar sensibilidades éticas, estéticas e morais de quem grita amordaçada. 

Trajetórias de mulheres invisibilizadas, religiosas ou não, vale sempre como relato 

denuncista do que é experienciado no próprio corpo. Parafraseando Nietzsche, Flória (s) 

e Frida (s) foram como pássaros engaiolados, presas, controladas para serem dóceis, 

delicadas e submissas. Mas voaram. 

As Assembleias de Deus no Brasil, embora em seu despontamento tenha 

contado com o trabalho árduo de Frida, inclusive à frente em vários trabalhos, o poder 

concentrou-se em mãos masculinas. O sistema patriarcal brasileiro penetrou e instituiu-

se na Igreja Assembleia de Deus desde seus primórdios, revelando-nos como as 

instituições religiosas, neste caso, refletem a sociedade patriarcal em que todos e todas 

estão inseridos.  

O privado, a casa, o doméstico é associado à família e à reprodução biológica 

para mulheres. Mas Frida desejava mais. Em nome de sua missão e crença ela liderou 

nessa arena pública “a igreja” por seus direitos e de outras mulheres. Sua capacidade, 

inteligência, sensibilidade e trabalho árduo, além de ser mãe, esposa e dona dos afazeres 

domésticos (porque ser dona de casa é ser dona de afazeres domésticos) a fez desejar 

outros espaços, contudo foi até onde os homens permitiram que fosse. 

A construção cultural não é fixa, embora assim se mostre pelos seus discursos 

formadores, logo são os discursos que se aparentam fixos; todas as regras, práticas e 

condutas passam por um processo, o processo da construção cultural que é dinâmico 

porque assim o é tudo que o compõe. Todos e todas nós, como afirma Ivone Gebara 
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(2006:144), “somos o que pudemos fazer do que fizeram de nós”. Somos frutos 

decorrentes de gerações e de diferentes processos sociais através dos quais as mulheres 

ficaram em extrema desvantagem contrapondo-se aos privilégios masculinos 

historicamente perpetuados. 

E dentro das construções se dão as relações. Como bem colocou Helleieth 

Saffioti (1999), “nenhuma relação social se passa fora da estrutura”. Todas elas 

obedecem às normas que estruturam a sociedade por inteiro. Conceber relações 

interpessoais separadamente da estrutura é um equívoco. Certamente, a maior 

contribuição de interpelações de certas correntes do feminismo ou a maior contribuição 

da corrente expressiva do feminismo tem sido o ataque às análises dualistas, tão 

marcantes na ciência dos homens. Mais do que isto, esta contribuição epistemológica 

tem provocado fissuras neste edifício tão antigo, ou seja, a ‘ciência oficial’, abrindo 

caminho para um novo tipo de conhecimento, cujo objeto é a sociedade em sua 

inteireza, com tudo que ela contém: contradições, desigualdades, iniquidades.  

É a partir desta perspectiva que Clifford Geertz (1989) fala da religião como um 

‘sistema cultural’. A religião não se esgota, ela se redefine, modifica, inova e se recria 

incorporando novos valores, embora permanecendo no ethos das sociedades mesmo não 

ocupando mais um lugar central: “A religião sobrevive: suas funções é que se redefinem 

no curso da história”.(Machado, 1996, p.17).Através da religião um novo significado 

poderá ser dado às diversas violências, dentre elas, os silenciamentos de mulheres nas 

igrejas.  

Os discursos religiosos dão sentido à situação de violência sofrida seja 

psicológica, física ou simbólica. Por sua adesão religiosa, cria-se um imaginário que 

possibilita desejos reais: uma vida sem violência. No entanto, a religiosidade pode 

fornecer esperanças para uma vida diferente de sua realidade. O fiel de uma 

denominação religiosa carrega consigo uma nova visão de mundo que se faz presente no 

seu cotidiano, revendo valores, criando um universo simbólico repleto de significados 

que norteiam sua própria vivência oferecendo certezas diante de incertezas. E como a 

própria religião reafirma seu status de verdade inquestionável, Berger afirmará sobre 

esses contextos religiosos individuais o seguinte:“Para o indivíduo, existir num 

determinado mundo religioso significa existir no contexto social particular, no seio do 

qual aquele mundo pode manter a sua plausibilidade.”  (Berger, 1985, p.63).Ao 
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converter-se, o indivíduo passa a adequar sua conduta aos novos valores da instituição 

religiosa e construir sua nova identidade. A esse respeito afirma Keila Pinezi87: 

 

Especificamente entre os evangélicos, de um modo geral, o converso deve mudar seus 
padrões de comportamento no seio da família, evidenciando sua nova condição 
identitária. As relações familiares são, dessa forma, afetadas pela adesão de um de seus 
membros a uma determinada religião. (...) A adesão religiosa no interior da família, que 
pode provocar a atenuação ou intensificação dos conflitos nos relacionamentos 
familiares, tem sido alvo do proselitismo da grande maioria das religiões existentes no 
Brasil (...) (Pinezi, 2000, p5). 

 

Em relação aos ressignificados viabilizados entre religião e família, Machado 

(1996, p. 32) de forma esclarecedora afirma:“(...) a religião e a família (grupo onde os 

valores religiosos são ratificados) funcionariam como uma espécie de mecanismo de 

equilíbrio, oferecendo ao indivíduo uma ordem integradora e cheia de significados 

para sua vida em sociedade.”. Os valores retificados na religião institucionalizada pela 

família criam novas identidades plenas de poder simbólico, como vimos em Bourdieu.  

Podemos afirmar que ao legitimar ou ao reproduzir sem no mínimo questionar a 

durabilidade dessas estruturas naturalizadas como única ou superior é continuar a apoiar 

o senso comum. Esse senso comum, construído sobre sistemas de valores comunitários 

é quem determina as relações de Gênero e poder. Todo esse sistema simbólico que gera 

valores legitimados pelas religiões como a única ordem correta das coisas é o que 

correspondem aos papéis sociais determinados. Então o que aconteceria se os papéis 

sociais pré-determinados fossem questionados, invertidos, quebrados transgredidos?  

Frida dá uma mostra do que pode acontecer às mulheres que quebram as regras: 

podem ser silenciadas! Mesmo submissa a uma liderança masculina, ela interveio no 

sistema, em sua concepção, por uma causa maior, a pregação do evangelho pelo 

movimento pentecostal. Há registros na história do pentecostalismo de mulheres que 

assumiram efetivamente a liderança e o comando de comunidades inteiras nos 

primórdios, mas que agora são impedidas de terem o poder de comando. Elas abrem 

comunidades e depois de instituídas devem entregar aos homens e as mesmas passam a 

ser missionárias, logo não participam das esferas de decisões da igreja que foram por 

elas iniciadas.  

                                                           
87 PINEZI, Ana Keila. A dimensão de presente e futuro em contextos religiosos diferenciados: uma 
análise comparativa entre dois grupos evangélicos.  XXIV Encontro Anual da ANPOCS. GT 16: Religião 
e Sociedade. 3ª Sessão: “Tempo e milênio no mundo católico, protestante e afro-brasileiro.” Universidade 
de São Paulo (USP) – Campus Ribeirão Preto – SP. 
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No entanto, parece-nos interessante refletir sobre como os indivíduos conversos 

reelaboram suas construções em termos de representações. No que diz respeito aos 

silenciamentos de mulheres, mesmo quando o que elas têm a dizer é de suma 

importância, a capacidade reguladora e estruturante da religião está bem atuante em 

toda sociedade latino-americana. Mas em contrapartida, “quase sempre”, as mulheres 

encontram nestas instituições religiosas valores tradicionais e conservadores sobre a 

família, o sexo e os papéis de gênero definidos o que traz uma explicação “parcial” e 

uma pseudocomodidade para sua condição existencial (Machado,2006).  

Mas o desejo de certa segurança e estabilidade em suas relações conjugais para 

si mesmas e seus filhos, através do resgate de valores tradicionais da instituição familiar 

via religião, pode lhes custar à anulação de sua própria identidade. É evidente que há 

uma assimetria de poder. No início Frida, talvez até por ausência de competência 

masculina, foi lhe “concedido” poder. Mas ela também não se deixava intimidar diante 

dos homens, pois em sua concepção, entendia que havia algo mais importante que 

deveria ser feito, sua missão evangelizadora. Todavia os homens daquela época não a 

compreenderam e insistiram em deixá-la na gaiola. E essa gaiola parecia ter nome e 

endereço: o espaço doméstico, os bancos da igreja e, por fim, o hospital psiquiátrico.  

É na sua dupla responsabilidade de reprodução biológica e da própria 

reprodução social da família, assumindo diretamente a responsabilidade pela 

manutenção da prole ou cuidando da reprodução de seus valores e crenças que esse 

espaço se perpetua como espaço das mulheres. Nesse tipo de composição familiar é 

como se restasse às mulheres somente a possibilidade de serem boas mães, praticando a 

sexualidade em função da reprodução, sendo as únicas responsáveis pela harmonia ou 

desarmonia do lar. E para cumprir bem “seus papéis”, algumas mulheres vêm se 

submetendo a violências diversas.  

Portanto, essa busca pela tradição que traria uma pseudo comodidade ou pseudo 

segurança, muitas vezes, sustentadas nos discursos religiosos, as sobrecarregam e as 

afastam de uma relação mais democrática e saudável para homens e mulheres. As 

instituições sociais são espaços construídos para a imposição e cumprimento das 

relações de poder. Se não considerarmos as relações sociais como relações de poder, 

voltaremos à naturalização das hierarquias, das desigualdades sociais justificadas nas 

diferenças, perpetuada e impetrada na história por políticas culturais repressoras e 

excludentes contra mulheres, crianças, idosos, negros, indígenas, homossexuais, etc. 
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Tal dominação passa pela veia bourdieuana (1999) de que a ordem masculina do 

cosmos se corporifica, isto é, o corpo é o lugar onde se inscrevem as disputas pelo 

poder, é nele que nosso capital cultural está inscrito, é nele que nos identificamos assim 

que nascemos. Consequentemente, nosso sexo define se seremos dominados ou 

dominadores, deixando vítimas homens e mulheres. Nosso cotidiano desvela a 

dominação de Gênero. Nas atividades mais triviais visualizamos a naturalização dos 

privilégios masculinos sobre sujeitos sociais dominados, as mulheres.  

Conforme explicita Bourdieu: 

 

A força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não precisa de 
justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de se 
enunciar, visando sua legitimação. A ordem social funciona como uma imensa máquina 
simbólica, tendendo a ratificar a dominação masculina na qual se funda: é a divisão 
social do trabalho, distribuição muito restrita das atividades atribuídas a cada um dos 
dois sexos, de seu lugar, seu momento, seus instrumentos (...) (BORDIEU, 1999, p. 15). 

 

Neste sentido, a própria dominação constitui, por si só, uma violência. A 

violência simbólica institui-se por meio da adesão que o dominado não pode deixar de 

conceder ao dominador (logo, à dominação), uma vez que ele não dispõe para pensá-lo 

ou pensar a si próprio, ou melhor, para pensar sua relação com ele, senão de 

instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo senão a 

forma incorporada da relação de dominação mostra esta relação como natural; ou, em 

outros termos, que os esquemas que ele mobiliza para se perceber e se avaliar ou para 

perceber e avaliar o dominador são o produto da incorporação de classificações, assim 

naturalizadas, das quais seu ser social é o produto (BOURDIEU, 1999, p. 41). 

 

Conclusão 

 

Intentamos neste capítulo demonstrar que apesar dessa moralidade estar presente 

na Igreja em toda a Idade Média sempre houve mulheres que, individual ou 

coletivamente, na teoria ou na prática, sempre se insubordinaram ao destino para elas 

traçado de marginalização e inferiorização mesmo perpassadas por um eixo de 

construção de um discurso teológico que elimina, ao menos aparentemente, qualquer 

vestígio do feminino no Deus do cristianismo. A seguir vamos adentrar no cotidiano de 

Frida e como a formação de uma rede de fofocas contribuiu para engendrar a 
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intencionalidade de Samuel Nyström em “apagar” Frida da memória das Assembleias 

de Deus no Brasil e na Igreja Filadélfia em Estocolmo. Foi assim a consequência... foi 

Frida aprisionada em hospitais psiquiátricos da Suécia.  
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C A P Í T U L O VI 

FRIDA: A TRAJETÓRIA DAQUELA QUE É IMPERFEITA 

 

 
Se as mulheres tivessem podido falar, hoje seríamos mais sábios. Haveríamos aprendido o conhecimento 

de 9 milhões de mulheres queimadas nas fogueiras na Inquisição Católica. Nos lembraríamos de 
Murasaki Shikibu, a mulher que escreveu a primeira obra considerada um romance no mundo, no Japão, 

em 1010. Também nos sentiríamos orgulhosas de Hildergard von Bingen, a abadessa alemã (1098-1179), 
que além de religiosa foi escritora, filósofa, compositora, pintora e médica. (...) Se tivéssemos podido 

escutar a mulheres, se pudéssemos escutá-las hoje, homens e mulheres seríamos mais sábios e 
suspeitaríamos ante os relatos nos quais nenhum destes nomes aparece. (GARCIA, 2011, p. 112.) 

 

Introdução 

 

Neste último capítulo propomos desenvolver de forma mais detalhada a 

trajetória de Frida da Suécia ao Brasil e seu retorno para a Suécia após duros embates 

que se acirraram após a Primeira Convenção das Assembleias de Deus, 1930. 

Tornaremos mais visível as articulações de Samuel Nyström contra Frida e as mulheres, 

bem como seu posicionamento com os demais conservadores da igreja brasileira e sueca 

em relação a vida pessoal e íntima de Frida. Uma rede de fofocas encadeada pelos 

homens contra a vida pessoal e íntima de Frida que culminou na “fabricação” de uma 

loucura. 

Ao nos aproximarmos de sua história, descobrimos que era uma mulher 

talentosa e com muito vigor, “ obstinada, teimosa e que agia de acordo com sua própria 

cabeça” Kajsa (2011), condição vista pelo médico como sintoma de doença (Norell, 

2011, p. 87). Frida estudou em Domsjö, uma sólida escola secundária e obteve boas 

notas, entre as mulheres. Desde criança, apegou-se à religião e consta que tinha 

revelações e visões de chamado ao serviço para Deus. Certamente, tinha notícias de 

missionários e criara a expectativa de ser missionária também, espaço aberto nessa 

época para as mulheres, relata Norell (2011, p. 88), com base no historiador Joel 

Halldorf. Era, além disso, uma oportunidade de sair da Suécia para o mundo, mesmo 

que em nome de Deus.  

Há relatos de missões na África, China e Índia, desde 1800, que atraíam 

missionários e missionárias, a exemplo de Lena, pregadora perseguida pelo clero e 

morta em 1859.  Frida era da mesma cidade de Jonas Hamrén de Själevad, que viera 
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com sua esposa para o Rio Grande do Sul, em 1911 (Halligberg in Norell, 2011, p. 89). 

Em 1900, já havia cerca de 450 missionários enviados, dos quais 160 eram da igreja 

sueca. Havia, também, havia mulheres na liderança, a exemplo da teóloga e pregadora 

Catherine Booth, esposa do fundador do Exército da Salvação.  

Essa realidade poderia ser uma das motivações que levaram Frida a nutrir seu 

desejo missionário. Vivia em um lar não muito promissor.  Perdera a mãe quando ainda 

era adolescente e foi expulsa de casa, aos 17 anos. Jonas, seu pai, trabalhava na fábrica 

de celulose, acreditava em Deus como a maioria dos suecos da época, mas não era 

frequentador assíduo da igreja e não se dirigia pelos padrões cristãos e sociais da época, 

pois todas as suas esposas eram muito jovens e casaram grávidas. Frida aderiu à 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (Associação Evangélica da Pátria), um movimento 

de renovação surgido na igreja sueca luterana. Em 24 de janeiro de 1917, aos 26 anos, 

foi batizada nas águas e, em 11 de março desse mesmo ano, experimentou o batismo no 

Espírito Santo, doutrina primordial do início do pentecostalismo. Seu filho Ivar, em 

entrevista para Isael de Araújo que organizou o Dicionário do Pentecostalismo, conta 

que:  

Ela teve uma experiência de ser elevada aos céus, ela chegou lá em um quarto com um 
anjo, abriu o livro e estava olhando diretamente para o seu nome no livro e disse o 
seguinte: Sim, o seu nome está aqui, mas ainda não é hora de você entrar e permanecer 
no céu. Você tem que voltar para a terra e ir para o Brasil e pregar o evangelho. Você 
vai ter que sofrer muito, mas depois você volta aqui. Isto, ela disse-nos, disse Ivar na 
entrevista. (NORELL, 2011, p. 30.)  

 

O ano de 1917 para Frida foi muito intenso: além do batismo, fez um curso 

bíblico pela igreja Filadélfia de Estocolmo, começou seu namoro com Vingren e sentiu 

a confirmação de sua missão para o Brasil. Na igreja do pastor Lewi Pethrus, falou com 

ele sobre seu desejo de vir ao Brasil em missão. No curso de Bíblia do mesmo 

seminário em que Vingren havia estudado e se consagrado, teve como colega Samuel 

Nyström, que veio antes dela ao Brasil.  

Vingren estava na missão, desde 1911, no Brasil, mas viajou para a Suécia a fim 

de recuperar-se dos problemas de saúde. Nessa viagem estreita os laços para a 

formalização da missão no Brasil onde atuava em Belém e a igreja Filadélfia, em 

Estocolmo e também conhece Frida.  

Um dia depois de Frida ser batizada com o Espirito Santo, Vingren volta para os 

EUA. Nesse mesmo ano, Frida começou a escrever no The Herald Evangelho sobre as 

missões no Brasil,  e, escreve como uma futura missionária intitulando seu artigo como: 
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“Novo trabalho no Brasil”. Era um artigo com sua foto que anunciava sua ida para o 

Brasil e informava que os missionários pentecostais não tinham garantias de 

manutenção, viviam por convicção, dedicação e determinação. (NORELL, 2011, p. 35.) 

Após a morte de Vingren, Frida escreve em uma carta que o relacionamento 

deles fora especial desde o começo. Relata que o teria visto “em uma visão” antes de 

conhecê-lo pessoalmente. Na visão, Vingren perguntava se ela queria ajudá-lo na 

missão. Em seu diário com uma flor na capa e letra muito bela, ela parece ser uma 

jovem de seu tempo, romântica e também mística, segundo Norell (2011). 

 

6.1 Os embates de Frida com Nyström no Brasil 

 

Frida chegou a Belém no dia 14 de julho de 1917, comprometida com Vingren, e 

após três meses de sua chegada casam-se. Antes de se casar, começa a pregar fora da 

igreja para prostitutas e se envolve com serviços de ordem social. Após o casamento, 

realizado por Samuel Nyström, ela passa a viajar com o esposo, mas logo engravida de 

seu primeiro filho Ivar. Chega a viajar pelo rio Amazonas, com uma vaca leiteira que 

ganharam de presente.  

Sobre suas viagens pelo Norte do Brasil, fala de lugares agradáveis, mas com 

falta de higiene. Em cartas para a Suécia, conta que não só as casas, mas os comércios 

também eram muito sujos e as pessoas de baixa escolaridade e sem senso de 

praticidade, e que a principal característica dessas pessoas era a preguiça. Descreve 

mulheres trabalhando no campo, com vidas domésticas bastante depreciativas. Uma 

opinião, em parte, característica de uma pessoa branca europeia que não conhece a 

cultura dos povos do rio Amazonas.  

Em um texto encaminhado para o jornal sueco, em 1918, relata uma visita feita a 

uma cabana cheia de lama e demonstra-se chocada com a pobreza e a diferença entre 

ricos e pobres. Ela encorajava os novos convertidos a ficar em suas casas, em função da 

grande dificuldade material e frequentemente visitava uma colônia de leprosos na qual 

fazia orações, pedindo a cura daquelas pessoas. Frida nessa ocasião escreve cartas para 

a missão na Suécia e relata  que a Igreja Católica havia acumulado indevidamente muito 

capital e que agora colocava muito esforço em orfanatos, mas que pensava que a igreja, 

no caso Batista Filadélfia, também deveria ajudar. Na igreja local, pediu fogão para doar 
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às pessoas que cozinhavam a céu aberto e Frida doou tudo o que tinha para essas 

pessoas empobrecidas, até sua máquina de costura.  

No primeiro período, a luta era contra a Igreja Católica e demais denominações 

evangélicas. Briga de poder entre nativos e estrangeiros. Depois, entre suecos e norte-

americanos, afirma Alencar (2013). Entretanto, em 1911, enquanto a Igreja Católica 

celebrava missas em latim, a Igreja Luterana realizava cultos em alemão, a Igreja 

Anglicana em inglês e os demais protestantes num “teologuês” anglo-saxônico, os 

pentecostais seguiam conquistando muita gente pobre.  Mesmo a única igreja 

pentecostal da época, a Congregação Cristã do Brasil, celebrava cultos em italiano, o 

espiritismo ainda era caso de polícia e religiões afro nem sequer eram nomeadas. A 

visão de Frida para essas religiões era demonizada: “Entre os crentes e missionários, 

tem alguns negros, que antes pertenciam a uma religião pagã chamada batuque. Eles 

sacrificavam a demônios, dançavam ante os espíritos durante o mais terrível uivo e, 

muitos deles, eram realmente possuídos”. (NORELL, 2011, p. 77.) As mulheres 

pertencentes às religiões afro-brasileiras eram odiadas. 

Em 1923, após um ano e oito meses na Suécia, retornam da viagem de descanso 

e recuperação da saúde, tanto de Frida que havia sofrido um aborto, quanto de Vingren 

que tinha uma saúde bem debilitada. Norell (2011) indica que possivelmente Frida volta 

dessa viagem com indícios de ansiedade, inquietação e irritabilidade. Vingren estava 

sofrendo de hérnia e se recusava a receber medicação; consequentemente, não podia 

fazer muito trabalho prático. Frida assumiu a gestão do jornal Boa Semente, que 

Vingren começou em 1919, com impressão de 3.000 exemplares a cada edição.  Isto 

acirrou as tensões com Samuel Nyström, que admitia as decisões de Frida.  

Em 1924, a família muda-se para o Rio de Janeiro, agora com quatro filhos. O 

casal fica fascinado pelo Rio de Janeiro, mas também chocado com o “pecado”, 

corrupção, prostituição e vaidade, fora de seus padrões. Frida afirma ser o Rio de 

Janeiro mais fortemente influenciado pelo catolicismo e não gosta disso. De início, os 

seis membros da família alojaram-se em um pequeno quarto de hotel até conseguirem 

mudar para uma casa e usaram para a pregação um espaço que comportava 400 pessoas. 

Em dias de batismo, nos finais de semana, a congregação levava de bonde para a praia 

os novos convertidos para participarem do batismo. Frida relata que iam cantando alto 

pelo caminho. Ela visitava prisões, pregava em praças e parques, tocava órgão e 

cantava, ora sozinha, ora em dueto com Vingren, visitava pessoas pobres e doentes em 

toda a cidade, passava muitas horas se deslocando em bondes ou carros.  
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Quando a família Vingren, em 1925, sai da igreja-mãe em Belém do Pará para 

continuar a igreja no Rio de Janeiro, deixando Samuel Nyström em seu lugar, encontra 

ali um jovem, Paulo Leivas Macalão, que será o segundo batizado da igreja carioca, o 

primeiro secretário, um ativo obreiro evangelizador e pastor consagrado em 1930, ainda 

solteiro e com 27 anos. Vingren lidera a Igreja da Missão no bairro de São Cristóvão, e 

Macalão, a “Igreja de Madureira”. O binômio, Missão-Madureira, prolifera por todo o 

país. Mas, como esclarce Gedeon: “Macalão vem de uma família rica, de tradição 

militar, portanto nacionalista. O governo de Getúlio e o tenentismo são um substrato 

conceitual importante na sua formação. Ele não aceitou se submeter à liderança de um 

jovem sueco - ou mais grave - e/ ou uma mulher.” (ALENCAR, 2013 p. 177.) 

No Rio de Janeiro, a família Vingren viveu de maneira modesta, como a maioria 

das famílias da igreja. Frida informou certa ocasião aos irmãos suecos que muitas 

mulheres brasileiras que pregavam foram despejadas de suas casas, e Norell (2011) 

avaliza que foi Frida quem fez de Emília Costa a primeira diaconisa da denominação. 

Durante um período, o trabalho social foi prioridade. A igreja na Suécia enviava roupas 

e dinheiro e os missionários iniciaram um orfanato e ensinavam as crianças a ler e 

escrever, por iniciativa de Frida.  

Frida era “uma pregadora carismática, ela era poetiza, musicista, falava com 

muita energia e convicção e tinha um senso infalível de dramaturgia” (NORELL, 2011, 

p. 113). Iniciou uma escola bíblica dominical na prisão, ponto de pregação iniciado por 

Celina Albuquerque, a primeira mulher batizada no Espírito Santo. Todo domingo à 

tarde, visitava a cadeia, uma realidade vergonhosa e nefasta, cantava e lia a Bíblia para 

os presos. Frida conta em seu diário que em uma ocasião um garoto foi estuprado por 

uns vinte presos. (NORELL, 201, p. 112). 

Mesmo no Rio de Janeiro, Frida continua colaboradora do jornal Boa Semente, 

escrevendo artigos para Nyström, que administrava o jornal em Belém. Ela trabalha 

incansavelmente e de maneira mais livre, pois estava distante dele. Mas, em 1929, inicia 

um novo jornal, Som Alegre, com um conteúdo mais amplo do que o Boa Semente. 

Entendemos que este foi o ápice e o modo que Frida encontrou de ganhar a 

independência de Nyström. Mesmo afirmando em carta para a Suécia que o jornal não 

era em oposição ao de Belém, as tensões aumentam. A doenças e febres de Vingren 

aumentam as responsabilidades de Frida. Ela toma conta de tudo, enquanto cuida dele e 

das cinco crianças, mas sempre recebeu ajuda de outra mulher nos cuidados com os 

filhos. 
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 O hinário, contendo cerca de vinte e três hinos com as iniciais de Frida, alguns 

hinos de sua autoria e outros de sua tradução, foi outro ponto controverso entre Frida e 

Nyström. Frida e Vingren começaram a organizar um novo livro de música com 

noventa músicas selecionadas e mais cento e dez recém-escritas, com a ideia era 

publicá-las em pelo menos quatro mil exemplares. Quando estava tudo quase pronto, o 

pastor Pethrus da Suécia escreve pedindo para que não fosse publicado o novo hinário. 

Nyström havia escrito para Pethrus, contando desse novo hinário. Mais tarde, ao 

assumir a administração do hinário único das Assembleias de Deus, o faz como se fosse 

resultado somente de seu trabalho, quando foi, sobretudo, um trabalho de tradução de 

Frida. Escrevia para o líder pentecostal sueco e solicitava sua intervenção.  Essa era a 

forma de atuar para impedir ou dificultar os trabalhos de Frida. 

 

6.2 A cotidianidade da família da Frida no Rio de Janeiro 

 

Com seis filhos, Ivar, Rubem, Margit, Astrid, Bertil e Gunvar, várias atividades 

missionárias e dificuldades de locomoção no Rio de Janeiro, o casal começa a sentir a 

necessidade de um carro, pois uma simples visita poderia levar o dia todo para ser 

concluída: “Para se deslocar de seu bairro a outro, você deve ir por horas a bordo” 

Norell (2011, p. 130). Escrevem às missões suecas, e recebem ajuda para esse fim. 

Assim sendo, compraram o carro e tudo ficou mais fácil, pois podiam visitar os doentes, 

cuidar da distribuição dos jornais etc. Escreve Vingren que ”tudo está ainda mais 

rápido, por todo o Brasil começou a melhorar a infraestrutura” (NORELL, 2011, p.1 

79).   

Apreende-se, desde aí, que o casal, na medida do possível, se apropriava das 

tecnologias para a propagação do evangelho, uma visão de divulgação. “Hoje passamos 

pela Linha do Equador, a mil e seiscentas milhas do RJ. Oh! Desejaria se pudéssemos 

ser como fortes estações de rádio para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, 

dá-me esta graça” (Vingren, 1973, p. 203). Com o uso do carro, os serviços e os 

resultados se multiplicaram. Numa visão de guerra, devido ao contexto vivido, Vingren 

argumenta: “É justo que os servos do senhor, o Todo-Poderoso, andem a pé e os 

inimigos ocupem o país?” (NORELL, 2011, p. 109). Uma leitura do mundo sempre 

bélica em nome de Deus. 
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A rivalidade entre Vingren e Nyström envolvia diferentes pontos de vista sobre 

o papel das mulheres na igreja. Oto Nelson, favorável aos trabalhos das mulheres na 

igreja, explica em carta ao secretário da missão, Paul Orgman e ao pastor Pethrus o 

motivo da divisão dos jornais, alegando que tudo começou com um artigo do Nyström, 

afirmando ser antibíblico a mulher subir e pregar no púlpito. Otto diz que a batalha com 

Nyström era fato entre a maioria das mulheres, e ele tentava persuadir os demais irmãos. 

No Norte e Nordeste, faz muitos aliados. Otto declara-se a favor do casal Vingren, mas 

essa oposição fez com que, no ano de 1929, ficasse um jornal em Belém e outro no Rio 

de Janeiro, evidenciando a ruptura entre Vingren e Samuel, mas por pouco tempo. 

Desde 1919, o jornal foi um avanço para a comunicação do evangelho no Brasil, 

portanto um espaço de poder a ser competido. Vingren, como em Belém, permanece 

como diretor do jornal, mas é Frida quem, na realidade, operacionaliza e concretiza todo 

o trabalho. Até quem era contrário ao ministério feminino na igreja admitia que Frida 

era muito boa na escrita e na comunicação. Seu filho, Ivar, disse a Isael Araújo que sua 

mãe tinha o sonho de tornar-se escritora, mas que o tempo não havia permitido. 

(MORAES, 2014).  

Enquanto Frida cuidava da casa, dos filhos, do jornal e da congregação local, 

Vingren saía para evangelizar e, por conta disso, poucas vezes via seus filhos. Os 

missionários percorriam longas distâncias, muitas vezes com fome porque as pessoas 

pobres nem tinham o que oferecer. Essa vida enfraqueceu a saúde de Vingren que já era 

fragilizada. Kajsa conta em seu livro que, numa ocasião de festa na igreja pela chegada 

de Vingren, Margit, a filha mais velha, chora durante o culto, enquanto os demais 

aplaudiam felizes sua chegada. A menina começa a chorar e quem está ao lado de Frida 

pergunta, por que Margit chora, ela não está feliz? Chorava. porque a ausência do pai 

era sempre longa. 

Vingren deixava Frida cada vez mais sozinha para atravessar o interior, no Rio 

de Janeiro, em favor da missão evangélica pentecostal. Frida, sozinha, tomava conta de 

tudo. A família toda vivia de maneira muito modesta, com roupas e calçados gastos e os 

alimentos na casa sempre foram dos mais baratos. Sobre a intimidade do casal, segundo 

Norell (2011), Frida e Vingren eram de personalidades opostas. Ele sempre sorrindo, 

sempre muito otimista, enquanto ela estava sempre preocupada, nervosa, sensível; 

afirma que os dois brigavam muito, mas é compreensível que ela sorrisse menos e 

estivesse sempre nervosa, pois vivia constantemente sem a companhia do marido, de 

parentes, com cinco filhos e tantas responsabilidades ligadas à igreja. 
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Não era a adjuntora do marido – era a protagonista principal nos trabalhos da 

igreja. Não tinha o título de pastora, porque seu marido era pastor – mas desenvolvia as 

funções de pastora dos trabalhos no Rio de Janeiro. Não estava à sombra de Vingren, 

tinha luz própria. Frida desabafa, quando diz que “Gunnar tem estado enfermo há tanto 

tempo, que faz muito [tempo] que ele nem tem podido participar do trabalho”. Quem 

assume o trabalho integralmente é Frida, e Nyström sente-se extremamente incomodado 

com isso e não aceita a realidade de que Frida dê conta de todos os trabalhos.  

Frida desenvolveu grandes atividades evangelísticas, abrindo frentes de trabalho 

em muitos lugares do Rio de Janeiro. Ela era a responsável pelas atividades de 

assistência social, círculos de oração e grupos de visitas, além de exercer a função de 

docência nas classes de Escola Dominical e ministração de estudos bíblicos. Frida 

escrevia para o jornal, traduzia vários outros textos e hinos da língua escandinava. Foi 

comentarista das Lições Bíblicas de Escola Dominical (hoje revista oficial da CGADB 

para a Escola Dominical), na década de 1930. Portanto, conclui Alencar (2000, p. 161), 

“Frida, ao que parece, não foi simplesmente uma colaboradora no processo de 

implantação da AD. Ela foi, juntamente com seu marido, a principal líder da Igreja entre 

1920 e 1932”. 

Ano após ano, tanta dedicação, tanto esforço e a força contrária à sua atuação 

cada vez mais acirrada, Frida foi se cansando, desanimando dos pastores brasileiros e 

dos missionários suecos, mas era determinada em sua forma de pregar: “Ano passado eu 

estava aqui no Rio de Janeiro, e o Senhor disse-me um dia, durante a oração: eu vos dei 

a espada, usa-a sem medo” (NORELL, 2011, p. 137). Frida estava se referindo ao uso 

da Bíblia, como espada, como a palavra de Deus, a própria pregação. Ela se renova e 

segue em frente. Todavia, usar a “espada” não foi suficiente para Frida, embora o 

fizesse com mais habilidade do que pastores e missionários suecos e brasileiros.  

Frida e Vingren formavam um casal bem comum no que tange às dificuldades 

financeiras sofridas por tantas famílias brasileiras da época. Uma família grande que 

tenta driblar os percalços de um casamento. Um marido e um pai bem ausentes, porque 

a paixão pela evangelização e a saga de oferecer salvação ao mundo a sustentava, apesar 

de sua frágil saúde. Frida sai da Suécia talvez esperando outro desfecho para sua vida, 

mas o futuro lhe preparava grandes desafios. 

No que tange a questão financeira do casal, os missionários suecos também 

interferiram o casal. Os últimos anos para o casal aqui no Brasil foram terríveis. O 

secretário das missões, Franklin, deixou a vida de ingren e Frida mais difícil, pois 
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escreveu aos pastores do EUA, dando a entender que eles viviam em discordância com 

os missionários aqui no Brasil, porque recebiam mais dinheiro do que os demais. Por 

conta disso, foi cancelada a oferta que era encaminhada ao casal.  

Em 1931, relata Norell (2011) que Joel Carlson visita Vingren, em Niterói, RJ, e 

escreve ao pastor Pethrus, relatando que somente a irmã Frida estava em casa e que ela 

comentara que iria para os Estados Unidos. Carlson descreve que conversara com Frida 

sobre o fato de não terem dinheiro para isso e que ela ficou furiosa. Diz, ainda, que eles 

já tonham uma manutenção maior que os demais missionários da Filadélfia, além de 

receberem 40 dólares por mês da igreja de Aimee Semple McPherson, o que deveria ser 

um incômodo para os missionários suecos contrários a Frida; afinal, Aimee não era um 

exemplo de mulher submissa e subalterna, ao contrário, foi uma líder e com uma vida 

pessoal de má fama para os moralistas da época. 

Joel faz uso da fofoca88 - informações mais ou menos depreciativas sobre 

terceiros, transmitidas de diferentes formas (aqui cartas), por duas ou mais pessoas 

umas às outras. Uma prática que delineia uma construção de rede de poder, porque a 

fofoca pode depreciar e macular a reputação dos envolvidos. Norbert (2000) trabalha 

com a fofoca ou a atividade cotidiana da fofoca, como parte dos mexericos.  Joel parece 

“entender” ou se dá ao trabalho de escrever o que fazia parte da vida doméstica ou da 

economia doméstica da família Vingren. Envolve-se no orçamento doméstico da família 

Vingren questionando-a por receber valor superior aos demais missionários e espalha 

essa informação (para criar contenda contra a família?). Uma entrada que não saía dos 

cofres da igreja Filadélfia. Isto não dizia respeito nem a ele, nem à igreja, mas que o 

incomodou.   

O que Joel não leva em conta nessa carta, sobre o ataque de fúria de Frida, é que 

se trata de uma reação bem comum a uma mãe que tem seis filhos para sustentar. 

Segundo Carlson, Frida pisou forte no chão e bateu os braços. Não seria essa reação 

razoável, já que foi até sua casa e questionou sobre o orçamento de sua família? Frida, 

ainda assim, argumenta, dizendo que o secretário Paul Ongmam concordava que a 

família precisava de mais do que a Filadélfia podia dar. Porém, Frida expõe suas razões 

com veemência, contrariando a docilidade esperada das mulheres cristãs. 

                                                           
88 Ver mais sobre o uso da fofoca em: ELIAS, Norbert e SCOTSON J. L. Os estabelecidos e os outsiders: 
sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2000. 
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Esse conflito foi usado contra o casal Vingren, pois não demorou que Vingren 

recebesse uma carta da igreja Filadélfia na qual foi convidado a dispensar o dinheiro 

que recebia de Aimee, ou seriam obrigados, na prática, a se submeterem a Samuel 

Nyström. Foi uma pressão para o casal se desligar da igreja Filadélfia ou um 

procedimento para que eles se afastassem de uma igreja onde uma mulher era a líder?  

Ou temiam que nessa viagem de Frida aos Estados Unidos se encontrasse com Aimee89 

e sem o marido? O casal conhecera Aimee quando ela estava em seu apogeu. Além de 

ser a grande líder da igreja Angelus Temple, ela também havia lançado sua estação de 

rádio KFSG. Frida escreve para ela, pedindo autorização para traduzir e publicar os seus 

sermões no jornal Som Alegre. Ela corresponde e demonstra admiração por eles e seu 

trabalho no Brasil. 

Frida se decepciona muito com os missionários suecos, com os pastores 

brasileiros e com Pethrus, por tudo que estava ocorrendo, afirma Kajsa (2011). Esta 

argumenta que a agressividade de Frida pode ter sido causada pelo hipertireoidismo, 

que provoca mudanças de humor, irritabilidade e, facilmente, desperta a agressão. No 

entanto, não é essa nossa posição. Tal justificativa não seria plausível, pois seria aceitar 

uma biologização para o comportamento feminino. Este comportamento de Frida, 

descrito por Norell, pode e deve ser compreendido por outro ponto de vista, porque 

Frida e Vingren sabem que estão sendo perseguidos, pressionados por todas as frentes, 

seja no jornal, seja com o hinário, seja na questão econômica – tudo porque Frida lutava 

por sua liderança e pastoreio na igreja e Vingren a apoiava. 

Frida recebe Carlson em sua casa e ele se interpõe sobre uma situação financeira 

doméstica, já que Frida viajaria para solicitar ajuda financeira nos EUA. Na verdade, os 

homens da época não admitiam que uma mulher demonstrasse ser inteligente, 

articulada, autônoma, estudada e esclarecida. Argumentar é compreendido como 

desafiar ordens. Deste modo, vai reclamar com Vingren da reação de sua esposa. 

Vingren, por sua vez, para apaziguar os ânimos, lamenta o comportamento de sua 

esposa e diz que ela já havia abandonado a ideia da viagem para encontrar os 

americanos. Também diz que sua esposa já havia sofrido muito neste país, tão frustrante 

para as mulheres, e que ele precisava sofrer com ela (NORELL, 2011, p. 142). 

 

                                                           
89 Gedeon Alencar também trabalha na hipótese de Aimee ser um modelo para Frida. “McPherson era a 
inspiração de Frida.” (2013, p.126) 
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6.3 Das disputas de poder entre Nyström e Frida à Primeira 

Convenção das Assembleias de Deus, 1930   

 

Nyström, casado com Karolina Josefina Berggren, conhecida como Lina 

Nyström, também sueca foi um grande líder que pastoreou a Assembleia de Deus em 

Belém do Pará, a primeira igreja de Vingren, tanto em suas ausências, quanto em 

definitivo quando Vingren e a família se mudaram para o Rio de Janeiro. Não 

pastoreava sozinho, tinha ao seu lado a figura forte, determinada e capaz de Frida. 

Nyström foi o grande colaborador da consolidação dos fundamentos doutrinários das 

Assembleias de Deus no Brasil. Nyström chegou ao Brasil em 16 de agosto de 1916, 

como missionário enviado pela igreja Filadélfia, em Estocolmo.  

Samuel Nyström foi "presidente da Convenção e da igreja-sede no Rio de 

Janeiro no mesmo período em que Getúlio governou o país” (ALENCAR, 2013, p. 

150). Após anos de trabalho de Vingren e Daniel Berg em Belém do Pará, ele aparece 

ao lado deles como fundador da Assembleia de Deus naquela cidade, no seu primeiro 

Estatuto, registrado em 4 de janeiro de 1918, e como comprador da residência de José 

Batista de Carvalho, na Travessa 9 de Janeiro, n. 75, onde funcionou o primeiro templo 

da igreja, a partir de 8 de novembro de 1914. Talvez tenha sido essa a forma de a igreja 

em Estocolmo costurar um vínculo definitivo entre as Missões Suécia-Brasil.  
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Na Convenção, Vingren apresentou argumentos favoráveis ao ministério 

feminino e Nyström apresentou o discurso opositor. Vingren recebeu, antes da 

Convenção, em 27 de setembro de 1929, “uma carta dura de Samuel Nyström”, 

demonstrando que a luta não seria fácil. Contudo, do púlpito, no culto à noite, no 

mesmo dia do recebimento da carta, Vingren prega a favor da posição do ministério 

feminino em São Cristóvão: “concernente aos dons espirituais e ao direito de a mulher 

falar na igreja” (DANIEL, 2004, p. 34-35). Vingren responde à carta de Nyström, 

sustentando sua posição.  

Diante do embate, Nyström decide viajar para o Rio de Janeiro para uma 

conversa pessoal. No dia 4 de novembro de 1929, Vingren escreve falando sobre o 

resultado desse encontro: “Samuel Nyström chegou do Pará. Não se humilhou. Sustenta 

que a mulher não pode pregar nem ensinar, só testificar. Disse mais que, provavelmente, 

vai embora do Brasil” (DANIEL, 2004. p. 35). Todavia, os trabalhos cotidianos da 

igreja seguiam na tentativa de não impedi-lo e, continuam a trabalhar juntos. A tensão 

era tão forte em torno do ministério feminino que, em 26 de março de 1930, Vingren 

voltou a se encontrar com Nyström para tentar resolver a questão, mas ambos 

mantiveram-se irredutíveis. Sobre isso, Vingren escreve: “Samuel Nyström chegou do 

Pará. Está indo para São Paulo. Ele não tem mudado a opinião concernente à mulher. 

Disse que não é bíblico a mulher pregar, ensinar e doutrinar” (DANIEL, 2004, p. 35).  

Houve articulações de cunho político para o embate que seria dado na primeira 

Convenção. Alguns meses antes dela, após se encontrar com Vingren e não fecharem 

acordo – já que não houve o convencimento ou garantia do voto contra o ministério 

feminino, que tanto um como outro sabiam que dizia respeito à atuação de Frida, 

Nyström viajou para São Paulo para se encontrar com Berg e de lá para Santos, para 

encontrar-se com Simon Lundgren.  Precisava convencê-los a votar contra o ministério 

feminino. Assim, em 13 de novembro de 1929, Nyström visitou mais uma vez Vingren, 

mas agora acompanhado de Berg, seu companheiro desde os Estados Unidos, e 

Lundgren. Sobre esse segundo encontro, Vingren escreve:  “Chegaram Samuel, Simon e 

Daniel. Samuel não se humilhou. Separamo-nos em paz, mas para não trabalhar mais 

juntos, nem com o jornal ou nas escolas bíblicas, até o Senhor nos unir” (DANIEL, 

2004, p. 35).  
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Entretanto, Nyström convivia com mulheres ativas no ministério na Suécia. Ele 

e Frida estudaram no mesmo período no Instituto Bíblico na Suécia e certamente havia 

outras mulheres no Seminário. No Brasil, trabalhou com Frida na confecção do jornal, 

no primeiro hinário e na direção da Assembleia de Deus em Belém, quando Vingren 

teve que viajar ao Rio de Janeiro, em 1920. De fato, este sempre considerou a atuação 

de Frida e das demais mulheres um privilégio temporário concedido.  

Após dezoito anos de existência, os obreiros nacionais decidiram se reunir. Esse 

encontro se deu em Natal/RN, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 1929, objetivando maior 

liberdade na condução dos trabalhos. Nesse encontro, agendaram uma nova Convenção, 

mas com a presença dos suecos também, para setembro de 1930. Esses fatos trouxeram 

temor nos missionários suecos. Temiam uma cisão. Vingren se preocupou com o que 

estava ocorrendo, tanto na questão do levante contra a atuação de Frida e das demais 

mulheres na igreja, quanto na questão dos pastores nortistas e nordestinos, que 

desejavam mais liberdade e autonomia dos missionários suecos. Dada a urgência, 

Vingren viajou para a Suécia no intuito de convencer o pastor Pethrus sobre a gravidade 

da situação e da necessidade de sua presença.  

A pauta da primeira Convenção foi a seguinte: 1 - O Relatório do trabalho 

realizado pelos missionários; 2 - A nova direção do trabalho pentecostal do Norte e 

Nordeste; 3 – A circulação dos Jornais Som Alegre e Boa Semente; e 4 – O trabalho 

feminino na igreja (ARAÚJO, 2007, p. 209). O pastor Pethrus veio para a convenção no 

intuito de resolver as dificuldades entre os missionários e os pastores brasileiros, já que, 

na opinião de Vingren, o trabalho corria o risco de ser dividido e, certamente, não 

desejava ver o trabalho de 20 anos terminar assim. O trabalho havia crescido bastante e 

o grupo dos pregadores brasileiros considerava que tinha pouca influência sobre as 

igrejas. Alencar (2013) leva em consideração, para essa demanda dos pastores 

brasileiros, os fortes rompimentos políticos no país e o espírito varguista de 

nacionalismo que os havia alcançado, causando certa aversão aos estrangeiros. 

Pethrus, na viagem da Suécia para o Brasil, na companhia de Vingren, encontrou 

a solução para o problema da divisão entre suecos e brasileiros: entregaria aos pastores 

brasileiros os trabalhos dos oito Estados do Norte e Nordeste, pois só assim alcançariam 

a unidade. Os missionários suecos do Norte e Nordeste passariam a reforçar as missões 

no Sul do país. Portanto, uma das pautas já estava resolvida. O problema estava em 

torno da pauta sobre a atuação de Frida e sua influência junto às mulheres da igreja. 

Frida tinha esperança de resolução, pelo direcionamento de Pethrus, para seus 
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enfrentamentos com Nyström, já que na Suécia as mulheres tinham mais liberdade, 

estavam em lideranças e servindo como missionárias, inclusive mulheres solteiras, em 

várias partes do mundo. Supomos que Frida teria esperado que Pethrus saberia 

encaminhar de forma justa seu trabalho, combinando com as demandas do campo 

missionário, sua capacidade e experiência. 

Todavia, a liderança machista nacional encontrou em Nyström o apoio que 

necessitava e este, em contrapartida, tinha no machismo brasileiro os votos de que 

precisava para manter seus intentos misóginos e a desigualdade entre homens e 

mulheres nas esferas de poder da igreja Assembleia de Deus brasileira. Já que as coisas 

estavam em franca mudança em sua terra natal, resistiria a elas em terras brasileiras. O 

resultado foi que os pastores brasilerios assumiram a direção das Assembleias de Deus 

nas regiões Norte e Nordeste e as mulheres passaram a ser oficialmente impedidas de 

estar à frente dos trabalhos. Esse foi o resultado da primeira Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil. Vingren registra o resultado da principal pauta: 

As irmãs têm todo o direito de participar na obra evangélica, testificando de Jesus e a 
sua salvação, e também ensinando quando for necessário. Mas não se considera justo 
que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora, salvo em casos 
excepcionais mencionados em Mateus 12.3-8 [uma referência ao princípio do estado de 
necessidade]. Isso deve acontecer somente quando não existam na igreja irmãos 
capacitados para pastorear e ensinar. (VINGREN, 1982, p. 168.) 

 

Em janeiro de 1930, oito meses antes da Convenção, Frida havia escrito um 

artigo intitulado “Dons espirituais” para o periódico Som Alegre, onde declara ser fato 

claro e simples os dons dados a homens e mulheres e a mulher que recebe o dom do 

conhecimento adentra no ministério da palavra, passando a pregar e ensinar. E enfatiza:  

Não desejamos outra coisa, senão liberdade no uso dos dons espirituais. Pode um dom 
não estar em atividade por não ser aceito, mas aí a responsabilidade fica com aqueles, 
que por falta de humilhação e compreensão, não o recebem. (MESQUITA, 2004, p. 43.) 

 

Embora Vingren fosse a favor do ministério feminino, Nyström ganha a primeira 

luta. Nessa convenção, fora decidido também unificar o jornal de Belém (que estava sob 

a direção de Nyström, desde a mudança da família Vingren para o Rio de Janeiro) e o 

recém-criado jornal do Rio de Janeiro, Som Alegre – administrado por Frida. Deles 

surgiria o jornal Mensageiro da Paz. Contudo, o “ethos sueco-nordestino”, como aponta 

Freston (1994,) não foi favorável ao ministério feminino, pois o poder estava 

centralizado em alguns homens e estes não se intimidaram em exercer autoridade. 

Paulatinamente, esse poder ficou maior entre os homens, mas não mais com os suecos. 
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Nortistas e nordestinos foram aos poucos se tornando os “donos” de todo o poder 

administrativo decisório, sobre todo e qualquer tema. Freston (1994), observa nessas 

relações de poder seu embasamento coronelista e militar, de obediência irrestrita. É uma 

ligação direta ao período da borracha, advindo das fazendas nas quais só restavam aos 

trabalhadores a obediência ou a morte. A população empobrecida estava acostumada a 

obedecer às ordens dos coronéis da borracha.  

Na igreja, esse poder de mando foi revestido de sacralidade e as ordens passaram 

a ser realizadas em nome de Deus. Não é raro perceber entre os pastores assembleianos, 

até nos dias de hoje, solicitação de obediência, por serem eles “anjos da igreja” e 

guardiões do rebanho de Deus. No pentecostalismo, todos podem receber poder de 

Deus, mas será sempre o pastor da igreja a autoridade máxima. Isto é, um governo 

hierárquico. O pastor local está sujeito ao pastor regional, que está sujeito ao pastor 

presidente de um campo e assim por diante. E as mulheres? Sempre sujeitas, do esposo 

ao pastor local.  

A resolução de que todas as mulheres que atuavam na igreja, em papeis de 

liderança, deveriam cessar foi tomada sem que elas fossem ao menos ouvidas. A elas 

restou tomar conhecimento de que estariam à frente dos trabalhos somente na ausência 

de homens competentes para tal. A mesma lógica da guerra. Abria-se o mercado de 

trabalho às mulheres, porque os homens foram para a guerra. Fechava-se, ao voltarem 

da guerra os que sobreviviam. As mulheres que resistissem e insistissem em não voltar 

ao seio de seus lares eram consideradas rebeldes, desviantes e culpabilizadas por 

quaisquer desajustes do lar. Esse sistema estrutural julgou Frida e o ministério feminino 

na igreja. Não se considerou quanto Frida trabalhou na constante ausência de Vingren, 

desde Belém até o Rio de Janeiro. Utilizaram contra Frida os argumentos de que ela era 

nervosa, mandona; mas o que prevaleceu foi a vontade de Nyström. Quem realmente 

era autoritário? 

O sentimento gerado no novo fiel de que houve “inclusão social” não se 

harmonizou com o autoritarismo exercido pela direção, principalmente para as 

mulheres, já que esse poder tem suas bases no patriarcado. Deste modo, cabe retomar 

Foucault em sua noção de que o poder é circular e que a igreja é espaço de reprodução 

de um sistema político-cultural-social de submissões e dominações com poderes 

maiores e menores sendo exercidos.  

No artigo escrito para o jornal Mensageiro da Paz, em 1931, Frida comenta que 

não fora formalmente nomeada pastora, mas, de fato, sua atuação era pastoral. Aliás, era 
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pastora com mais autoridade e atuação do que muitos que foram separados para tal e, 

por consequência, despertou muita fúria contra ela. Frida e Vingren estavam 

trabalhando incansavelmente no Brasil e há oito anos no Rio de Janeiro, então capital 

brasileira. Vingren realizou uma refundação da igreja no Rio de Janeiro, em 1932, 

quando contava com, aproximadamente, dois mil membros, em grande parte, fruto do 

trabalho de Frida. 

 

6.4 Frida não está à sombra de Vingren, mas com ele nessa luta  

 

Frida tinha muita força para lutar. Não desistia facilmente. Em 1929, ela 

escreveu uma carta para Pethrus, ainda esperançosa, informando sobre o que ocorreu no 

Pará, onde as mulheres não tinham permissão para pregar, segundo a determinação de 

Nyström. Para Frida, a desordem consistia em a mulher não estar à frente –essa posição 

era antibíblica, a negação da atuação do Espírito Santo. Todavia, Nyström também 

escreve a Pethrus, dizendo que sentia fortemente que iriam – ele e os demais pastores – 

perder força se fosse permitido serem governados por uma mulher. Claramente, 

podemos entender que ele atacou Frida, para que, ao impedir Frida, impedisse as demais 

mulheres. Para além dos problemas já citados, Nyström e os demais pastores que o 

apoiaram argumentaram que Frida não aceitava as decisões tomadas pelos líderes e que 

ela falava pelas costas sobre as decisões que não concordava. Mais uma vez a presença 

da rede de fofocas. 

Vingren passa a ser acusado de fraude quando da aquisição da casa, em 1917, no 

Pará, mas ele nega e acusa Nyström de ter a posse desse terreno. Nyström também nega 

e propõe a venda do terreno em lotes – veja que é Nyström quem está em Belém, 

administrando a igreja. Na carta ao pastor Pethrus, de outubro de 1931, na qual trata 

sobre o terreno, Nyström afirma que a mulher ser tratada como homem é uma tendência 

muito perigosa e que Pethrus deve exigir que o casal Vingren saia do trabalho do jornal. 

Neste processo de estabelecimentos de regras contra as mulheres nas Assembleias de 

Deus, o poder da fofoca através das cartas são elementos-chave para elevar ou derrubar 

um nome! A fofoca faz parte da rede de comunicação, hoje ampliada na comunicação 

informal das redes sociais. 
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A pressão torna-se tão grande que leva Vingren, que tinha sérios problemas de 

saúde, a planejar a volta para a Suécia. Mas, antes, tenta melhorar sua relação com 

Nyström, que aceita as tentativas de Vingren para reparar sua amizade, mas continua 

sendo hostil com Frida. Nessa época, ela escreve para a Suécia, dizendo: "podemos não 

ter muito tempo no Brasil. Para mim, é como rasgar meu coração fora do meu corpo 

para pensar que vamos deixar o Brasil e talvez nunca mais voltar” (Norell, 2011, p. 

256). No final de maio de 1932, Frida escreveu ter entregado sua responsabilidade do 

jornal ao pastor Nyström. Frida estava desafiando duas redes masculinas de poder, a 

brasileira e a sueca, pois Carlson diz que ela falou mal de Pethrus. Frida diz: “Deus sabe 

sobre tudo, não vou me defender, eu sou imperfeita, um dia tudo se tornará claro” 

(NORELL,2011, p. 158).  

A sexta filha do casal Vingren, de três anos e dez meses de idade, morre de gripe 

viral algumas semanas antes de a família retornar à Suécia, em 23 de julho de 1932. 

Vingren, que já sofria de pneumonia, ficou ainda mais fraco com a viagem e chegou à 

Suécia muito debilitado. Ele continuou a ser atormentado por dores de estômago, mas 

recusou-se a ir ao médico. Depois de vários meses, um assistente de Petheus obrigou-o 

a ir a um hospital, que descobriu um tumor. Vingren faleceu no dia 29 de junho de 

1933. O funeral foi realizado em Estocolmo, na Igreja Filadélfia; cerca de mil e 

trezentas pessoas participaram da cerimônia, mesmo sendo no meio da semana. 

 

6.5 Uma Visão de Mundo Conservadora 

 

Uma posição conservadora construída pelos homens, mais rígida com as 

mulheres e com uma intencionalidade escamoteada através de ações, precisa ser 

conhecida. A construção de uma “culpada” na história da denominação Assembleia de 

Deus serviu para o apagamento da memória de Frida e correspondeu a interesses 

específicos: o não reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres; o 

posicionamento das mulheres em um “não-lugar” – o lugar fora da humanidade; o apoio 

cultural que justifica ou explica o posicionamento desigual e o não-lugar dissipa, apaga. 

A história sempre reserva a invisibilidade para quem está no “não-lugar” ou no lugar 

que não deveria estar, no lugar que não tinha permissão para estar. 
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O conceito de gênero traz à luz os processos da história humana das diferenças 

percebidas entre os sexos, processadas discursivamente nas relações de poder e 

naturalizadas nos corpos, determinando a prevalência das representatividades de papéis 

sociais que reproduzirão historicamente relações desiguais. A construção de binarismos 

como bom ou mal, certo ou errado, verdade ou falsidade, homem e mulher, servirá 

dentro desse sistema como um divisor de águas e não somente em oposição. Mas toda 

construção, incluindo as classificatórias, tem intenções de poder-dominação. Este 

sentimento pode ser fortalecido ou justificado tanto pelo pertencimento à nobreza, 

riqueza, poder de mando, quanto pelo Deus que você construiu, o “seu Deus”, ou seja, 

por tudo aquilo que o faz sentir-se superior ao outro, ou inferior. A partir desse 

sentimento, criam-se conceitos, mitos, instituições, discursos e todo tipo de 

mecanismos, que Foucault chamará de dispositivos que reproduzirão relações 

hierárquicas, não igualitárias. 

Se eu me compreendo ou tenho o direito de regular, dominar, possuir o outro, é 

porque me sinto superior. O homem pode se sentir no direito de dominar-controlar a 

mulher por sentir-se superior a ela. E para isso muitos utilizam até mesmo de violência 

ou de diversas violências, para manter tal hierarquia. Foi e ainda é assim na história de 

muitos homens e mulheres brasileiras. Foi assim na vida de Frida e sua passagem pela 

igreja. Esta “noiva de Cristo”, uma alusão à igreja, é ela mesma comandada por homens 

que protegem homens; é a mesma que controla a vida das pessoas, que apregoa ser 

chamada para ser a ‘porta da salvação’, mas que aprisionou em sua história centenas de 

mulheres. Condenou Frida à penumbra, à frieza e à solidão de um hospital, porque foi 

diagnosticada como obstinada, teimosa, e porque agia conforme sua própria vontade. 

Essa história de vida não pode ser deslocada do contexto sociocultural da época, 

bem como não pode ser retirada da história geral da denominação, pois na história 

visualizamos como os homens vêm tratando as mulheres há tempos. O sistema 

patriarcal não somente está na sociedade como um todo, como incorpora e precisa ser 

reconhecido nas instituições, sejam elas religiosas, educacionais ou nas instituições 

familiares. Portanto, os estudos de gênero sempre serão atravessados pelas questões de 

classe, raça-etnia, religião etc., pois dessa forma é que se visibilizam as 

vulnerabilidades, as diferenças e os princípios de dominação. 

Na instituição religiosa cristã, na hermenêutica conservadora, feita pelos 

homens, Deus é tão dominador ou tem tanta sede de dominação como os homens tem 

sobre as mulheres - uma questão de honra. Desobedecer às ordens masculinas é 
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desobedecer ao próprio Deus. Tudo que estamos discorrendo até aqui são construções 

humanas, mas nem toda construção humana é má. Todavia, todas necessitam passar por 

contínuas análises criteriosas, especialmente do ponto de vista histórico, a fim de que 

surjam novas perspectivas e novas possibilidades para a busca pela igualdade de gênero. 

É necessário suspeitar todo o tempo e procurar conhecer em favor de quem nasceu e se 

desenvolveu e se perpetuou o que se denomina de “bem” ou “mal”. Não é um exercício 

fácil, mas necessário contra a hipocrisia, como afirmou Nietzsche (2006, p. 59): “todas 

as religiões foram, em última análise, sistemas de crueldade”. E, certamente, não se 

deseja que a religião ou a religiosidade possa ser usada para tal fim, pois dessa forma 

será a principal geradora de culpas e dores:  

O Senhor sabe de tudo, eu não quero defender-me, pois não sou sem falta, mas aquele 
dia tudo se revelará [...] Agora, depois que entregamos a direção do jornal “Mensageiro 
da Paz”, eu pensei então que o nosso tempo aqui no Brasil talvez esteja terminando ou o 
Senhor talvez tenha alguma outra missão para nós cumprirmos [...] Para mim é como 
arrancar o coração do meu peito, quando penso em deixar o Brasil para talvez nunca 
mais voltar! (Norell, 2011, p. 256) 

 

Nestas palavras Frida revela-se uma mulher apaixonada por sua missão 

brasileira e com senso de responsabilidade. Certamente, Frida não é “sem falta”. A 

quantidade de trabalhos que assumiu com responsabilidade, com a carga da Igreja em 

São Cristóvão/RJ, além das congregações ligadas a esta Igreja, não seria fácil, bem 

como dirigir o jornal e articular outros trabalhos, como já mencionamos. Ela teve um 

esgotamento físico que chegou a atingir o sistema nervoso e alegou sofrer do coração. 

Sinais claros de cansaço de uma pessoa que se dedicou integralmente à obra da Igreja.  

A violência simbólica pela qual está passando agora é muito forte: uma líder atuante 

submetida a um grupo de homens, que falam em nome de Deus, o mesmo Deus que 

Frida acredita ter distribuído dons a todos e todas de igual forma, resolvendo o que ela 

podia ou não fazer. Um golpe certeiro dado por Nyström, pois, marginalizando-a, 

marginalizaria todas as outras mulheres, um ambiente intencionalmente preparado.  

Isael Araujo (2007, p. 904) transcreveu em seu trabalho trecho da entrevista 

concedida pelo filho de Frida, Ivar, missionário na Argentina. A respeito de sua mãe, ele 

diz o seguinte: “tinha o dom de ensinar e pregar como ninguém, e por essa causa sofreu 

muita perseguição”.  E ainda em carta para o secretário de Missões suecas, Paul 

Orgnom, Otto Nelson escreve: “Deus deu grandes presentes a Frida Vingren e por que 

ela não deve usá-los?”. E diz “que sua esposa também foi atingida por restrições desde 
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que as mulheres começaram a trabalhar na Assembleia de Deus” (NORELL, 2011, p. 

132). Frida é perseguida, silenciada, impedida, porque era uma mulher capaz. 

Sua personalidade aguerrida não aceitou tal decisão. Como redatora do jornal, 

convocou as mulheres para que não aceitassem passivamente a decisão dos homens 

sobre elas. Mas deixou claro que, independentemente de quem “lutaria” com ela, de 

maneira alguma, iria aceitar a decisão proibitiva daqueles homens. Ela não poderia 

aceitar a deliberação dada pelos homens de calar as mulheres assembleianas. É a luta 

pela igualdade de oportunidade de trabalhar e atuar à frente da igreja que ela 

considerava não dela, nem dos homens, mas do Senhor. A luta é religiosa, o campo é 

religioso, mas a conquista que deseja é pauta feminista: a igualdade de oportunidade.   

Ela é uma crente fervorosa e acredita que as questões da igreja são muito mais 

urgentes e importantes para ficar à mercê da vontade dos homens. É um chamado para 

as mulheres ultrapassarem os muros domésticos e virem para o campo de batalha, agora 

espaço de luta. O apelo é escatológico, porque ninguém tem tempo a perder, pois Jesus 

voltará em breve para buscar a todas e todos; todavia é uma noção de equidade, mesmo 

sendo pelo viés religioso, escatológico, mas que a fez se sentir livre em nome de uma 

causa, sentir-se capaz de muito mais do que queriam oferecer-lhe: uma gaiola. Nyström 

não conseguiu reverter a liberdade que as mulheres suecas tinham no movimento 

pentecostal sueco ou estadunidense, mas aqui no Brasil ele almejou, visualizou e 

vislumbrou essa possibilidade e, sistematicamente, perseguiu, persistiu e articulou para 

que as irmãs pentecostais brasileiras fossem retiradas da frente dos trabalhos 

eclesiásticos. 

 

6.6 Cenário de Intrigas – da expulsão do Brasil à loucura de Frida  

 

Frida, aos 41, anos retorna com a família para a Suécia. Seu esposo muito 

doente, cinco filhos e a dor de ter perdido recentemente sua filhinha a machucam. 

Passados nove meses do retorno para a Suécia, Vingren faleceu. Apesar da dor pela 

morte de Vingren, Frida não ficou parada em casa. Ela foi à escola dominical e, em 

seguida, viajou em torno de Smaland. Após algumas semanas da morte de Vingren, 

Frida viajou para Vetlanda e enviou uma carta para Nystron, informando a morte de 

Vingren. Ela também escreve para uma mulher chamada Esther que indica ter visitado a 
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família Vingren, e diz: “Tem sido um descanso estranho isso...” (NORELL, 2012, p. 

260). Frida se referia ao seu afastamento de reuniões missionárias e participação dos 

compromissos na igreja. Mesmo viúva e com cinco filhos, Frida se vê na possibilidade 

de retomar sua vida missionária. 

O neto de Frida e Vingren, Gestic Linkedin, afirma que Sara, a esposa de Berg, 

estava envolvida nessas intrigas. Em 29 de novembro de 1929, Vingren escreve uma 

carta a Sara Berg em que afirma que ela mentiu no conjunto das acusações com 

Nyström. Um emaranhado de mal-estar. Nyström tinha planos de criar um instituto 

bíblico, esperando apoio do casal Richard e Rachel Frienze, missionários suecos, mas 

foi acusado dos conflitos com Frida e o instituto não foi aberto.  Sara Berg também 

rejeitou Adina Otto, esposa de Nelson Otto. A questão é que Sara Berg se coloca contra 

o papel da mulher na igreja e Vingren lhe responde:  

Você diz que nós lutamos por uma causa antibíblica, porque dizemos que a mulher tem 
o mesmo direito que o homem de dar a mensagem de Deus, o Espírito Santo dá e ela 
testemunha, prega ou ensina (...) você diz que há uma enorme quantidade de trabalho, 
sem ter quem ensina, não estou criticando você querida Sara, que agora não consegue 
aprender e ensinar, mas apenas testemunhar de Jesus. Mas eu sempre pensei que a 
mulher recebeu do Espírito Santo chamado para o serviço do evangelho e isto é certo e 
de acordo com a palavra de Deus, também para pregar, aprender e ensinar, mesmo que 
você diga que não é bíblico. (NORELL, 2011, p. 134.)  

 

Vingren conseguiu apoio de Andina e Nelson Otto e fez uma proposta para 

Nyström, que rejeitou Frida e escreveu para Pethrus, dizendo que Frida era histérica e 

fanática. Deste modo, Nyström demonstrou a crise em torno da participação efetiva das 

mulheres na igreja. Não encontramos registros de resistências, manifestação de protesto 

das mulheres, a não ser a convocação de Frida pelo jornal O Mensageiro da Paz. Umas 

das cartas encontradas por Gunilla Nyberg foi escrita pelo colega missionário Carlson 

para Petrhus. Era sobre a viagem que ele havia feito para o Nordeste do Brasil e Rio 

Grande do Norte e Paraíba, falando sobre a preocupação dos irmãos nativos que 

demonstravam preocupação ao fato de como ficaria a igreja quando os missionários 

fossem embora. Oito pastores escreveram; entre eles, o pastor brasileiro Cícero Canuto 

de Lima que, de início, fora a favor de que os missionários deixassem o poder com os 

nativos, escreve para Pethrus, reconhecendo a necessidade de que eles ficassem.  

A Assembleia votou por unanimidade para que os pastores missionários suecos 

ficassem. A origem da conferência provavelmente não era o desejo de expulsar os 

suecos, pelo menos nem todos, quiçá a família Vingren. Quem dá a ideia de entregar o 

poder aos brasileiros é Vingren. Mais tarde, Vingren entrega tudo a Nyström, até o 
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jornal. Uma atitude para resolver o conflito? Para o jornal da denominação, não haveria 

ninguém mais adequado do que Frida, diz a carta de Otto à Orgman. As tensões são 

claras, talvez por haver várias mulheres em cargos de liderança; por isso a decisão na 

convenção de que as mulheres não tivessem posições de liderança. Se não fosse assim, 

por que esta pauta na reunião? 

Norell (2012) afirma que há cartas direcionadas a Pethrus que estão, atualmente, 

sob o poder dos netos de Frida. A verdade é que muitos não podiam suportar que Frida 

continuasse como editora do jornal. Em carta de Carlson para Pethrus em 1931, está 

escrito: "Quase todos os irmãos brasileiros queixam da amizade de Frida com certo 

jovem. Eu disse aos Vingren e aos irmãos que se eu tivesse uma esposa assim, ela seria 

excluída da assembleia" (NORELL, 2011, p. 272). Os irmãos em Estocolmo escrevem 

para Frida, aconselhando-a a não permitir que o jovem ficasse em sua casa. Norell 

também nos confirma tal fato, ao relatar que a filha mais velha de Frida, Margit, relatou 

que o jovem estava sempre em sua casa e que ainda teve um quarto com uma entrada 

separada para o quarto de sua mãe, Frida. 

A carta de Nyström para Pethrus, em 1932, deixa clara a relação extraconjugal 

de Frida com esse jovem da igreja no Rio de Janeiro: “Eu exigi que o jovem não vivesse 

mais na casa dos Vingren e disse a Gunnar que Frida e o jovem deveriam deixar de 

cooperar, a fim de colocar uma tampa sobre o escândalo.” E Vingren pede a Frida que 

mande o rapaz embora, porque, obviamente, não estava feliz com a situação, e Frida 

atende ao pedido. Nyström enfatiza: “Eu só exigi que ela parasse de qualquer forma de 

trabalhar com este jovem. Temos escândalos suficientes neste país. Também deve-se 

proteger o jovem, porque não se deve brincar com os sentimentos de seu povo.” 

(NORELL, 2011, p. 273.) 

Atentemos aqui para o cuidado de Nyström: “deve-se proteger” o jovem; e foi o 

que se fez. A partir daí, faz de tudo para impedir Frida em seus trabalhos, tirar sua 

liderança. Proteger o rapaz e punir Frida, esse foi o veredito. Dois pesos e duas medidas 

para o mesmo “delito” em que um homem e uma mulher estão envolvidos; como a 

mulher adúltera que foi levada até Jesus, sozinha, para ser apedrejada. Sobretudo, deve-

se levar em consideração a própria confissão de Frida:  

No diário de Frida, ela confessa tudo a um médico: "Pecado da luxúria. Eu cometi 
pecado com este jovem brasileiro. Mentimos na mesma cama várias vezes. Na maioria 
das vezes, ele entrou em meu quarto. Meu pecado é horrível, Senhor, me perdoe, 
embora, eu queira confessar tudo. Eu neguei acesso ao meu próprio marido, no lugar 
recebi este jovem, eu cometi adultério." (NORELL, 2011, p. 274.) 
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Nyström, em outra carta para Estocolmo, escreve: "Esta igreja no Rio está cheia 

de pecado e desordem e vai me dar cabelos brancos. Há uma abundância de jovens que 

tem olhares pra cima de Frida" (NORELL, 2011, p. 275). Ele tinha ciúmes de Frida ou 

desejava fomentar ainda mais uma reputação negativa? Segundo Norell, em 

contrapartida, houve uma versão do secretário missionário que escreveu: "nós não 

achamos que ela tenha cometido adultério, mas ela confessou ter certos sentimentos 

para com o jovem". Todavia, Frida só confessará posteriormente, na Suécia.  

Ao analisar as datas das correspondências, pode-se apreender que, de início, 

Frida negou o adultério e que, talvez, esse missionário estivesse levando em 

consideração a fala de Frida. A fonte dos rumores era Macalão. Ele ficou na casa dos 

Vingren e, ao entrar no quarto do rapaz, o jovem tentou bloquear a porta, mas Macalão 

viu Frida em trajes íntimos. Norell (2011) afirma que, de acordo com Nyström, o jovem 

havia proposto casamento a Frida, sabendo que Vingren estava mal de saúde e podia 

não viver muito mais tempo. E, sobretudo, há a informação de que o casal já estava 

separado de corpos. Vingren tornou-se cada vez mais fraco e ausente, ou porque estava 

viajando em missão ou porque estava em casa doente com febre alta, por causa de 

doenças graves. Ele tinha seu próprio quarto na parte de trás da casa. A cama de Frida 

estava em um quarto do outro lado da casa. Ela começou a se sentir sozinha e com toda 

responsabilidade (NORELL, 2011, p. 113.) 

Frida tinha papel preponderante na igreja do Rio de Janeiro; nesta situação, o 

escândalo estava posto. Tudo que seus inimigos, contrários ao ministério feminino, 

desejavam era apanhá-la em alguma fraqueza. Ela ficou vulnerável, mas 

independentemente do adultério, duas questões estavam postas: como trataram o jovem 

diferentemente de Frida e por que a impediram de voltar ao Brasil sendo viúva?  Norell 

escreveu que: “inicialmente pensei que este adultério era apenas fofoca para 

desmoralizar Frida” (NORELL, 2011, p. 271). Porém, a continuidade da pesquisa a fez 

mudar de ideia. Kajsa reúne-se com o único filho de Frida ainda vivo, Bertil Vingren, e 

pergunta o que ele pensa sobre os rumores de Frida ter traído seu pai. Ele respondeu que 

pensa serem verdadeiros estes rumores, mas: "eu ainda a amo, ela é, afinal, a minha 

mãe" (NORELL, 2011, p. 272). Frida escreveu um artigo sobre a tentação, que nunca 

foi publicado, afirma Norell: 

A tentação não significa nada mais do que humanidade. Ser humano, um ser humano 
completamente normal. Ela também escreve que: “as pessoas na linha de frente são 
tentadas ainda mais pelo diabo”, possivelmente referindo-se a si mesma. E continua: “É 
muito estranho que a tentação possa afetar alguém tão fortemente, mesmo que essa 
pessoa tenha servido ao Senhor Jesus durante toda uma longa vida.” Isso Frida escreve 
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tão abertamente o que indica que ela sabia que Lewi Pethrus tinha ouvido o que 
acontecera no Brasil. (NORELL, 2011, p. 272.) 

 Reconhecer sua condição humana não foi o suficiente para receber o perdão 

daqueles que achavam ser proprietários do perdão. Sua fala: “É muito estranho que a 

tentação possa afetar alguém tão fortemente, mesmo que essa pessoa tenha servido ao 

Senhor Jesus durante toda uma longa vida”, pode ter duas conotações – a de que 

ninguém está isento de ser tentado e cair na tentação, como também como foi forte seu 

envolvimento com o jovem, mesmo ela reconhecendo ser uma tentação.   

 

6.7 Frida deseja voltar para o Brasil 

 

Apenas um mês depois do funeral, Frida estava inquieta e queria continuar seu 

trabalho missionário. Mais do que qualquer coisa, ela queria voltar ao Brasil. Mas 

diante dos impedimentos dados pela igreja Filadélfia, diz-se conformada com a vontade 

de Deus de ir para Portugal. Karl G. Ottosson, o proprietário de uma empresa têxtil e 

investidor no jornal Evangélico sueco Dagen, tinha prometido financiar sua viagem a 

Portugal. No entanto, Frida não estava muito interessada em viajar sem a aprovação da 

igreja Filadélfia em Estocolmo. Então, ela escreveu a Paul Ongman: 

Se eu for, sem a aprovação da assembleia, seria uma experiência muito amarga para 
mim. Eu posso fazer sem o dinheiro do conjunto, mas eu não posso ficar sem a bênção e 
o companheirismo. Você sabe, eu sou por mim agora e não tenho apoio terrestre; por 
isso, é ainda mais difícil para não apreciar a bênção e apoio dos irmãos da congregação. 
Este é o meu último apelo. Peço a Deus que ele encontra um caminho para o coração 
dos irmãos. (NORELL, 2011, p. 267.) 

 

Escreve à igreja do Rio de Janeiro, após a morte de Vingren:  

Meu desejo é continuar a trabalhar na vinha do Senhor, onde ele quer me levar? Eu amo 
imensamente este país, onde passei por tantas lutas, mas onde recebi inúmeras bênçãos, 
durante 16 anos de trabalho ao lado de meu marido (...) Quero trabalhar ao lado de meu 
querido amigo no Brasil, este é o meu desejo e minha oração constantemente. 
(NORELL, 2011, p. 214.) 

 

Frida começa a se articular para voltar ao Brasil. Sendo assim, Nyström começa 

a trabalhar, para que ela não volte. O abuso é tão grande, que ele passa a controlar a 

vida pessoal de Frida, mesmo viúva e à distância. Interpõe-se entre o jovem e Frida, e 

deliberadamente resolve sobre a vida dos dois, a partir do que ele achava melhor. O 

jovem (confirmada nossa hipótese de ser Carlos Brito) continuou com seu papel 



205 
 

preponderante na expansão da igreja no Rio de Janeiro, formou-se em direito e, por essa 

razão, ocupou vários cargos, mas não desenvolveu uma carreira de destaque. Porém, a 

vida de Frida foi brutalmente interrompida. Norell (2011) escreveu que, além do 

escândalo de Frida, havia outros casos de comportamentos sexuais inadequados que 

voltaram nesse momento à tona. Um dos envolvidos, o próprio Nyström, escreveu a 

Pethrus: 

Eu sei que Frida tem escrito que eu tenho ido brincar com as meninas junto à praia. Se 
você tiver qualquer suspeita que seja, você pode falar com Lina, Nels J. Nelson e o Sr. 
Beckett. Eu brincava com meninos e meninas com idades entre 8-12, mas isso foi em 
1925. Foi em um banho público com centenas de pessoas e onde a minha posição na 
sociedade era bem conhecida. Então você pode imaginar o resto. (NORELL, 2011, p. 
277) 

Sobre o ocorrido em sua vida pessoal, Nyström trata como intriga criada por 

Frida e a história não segue adiante. No entanto, Frida foi proibida de voltar ao Brasil e, 

por isso, começou a empreitada para sair em missão a Portugal. No final do verão de 

1933, Ongman informou a Nyström que Frida estava planejando viajar para o Brasil 

com seus filhos e que ela tinha recebido o dinheiro de um homem de negócios, 

Ottosson, e avisou seu filho mais velho que ele não precisava se planejar para a escola 

no outono, porque iriam viajar. A rede de fofocas entre os homens suecos para 

deliberarem sobre a vida de Frida é muito forte e retomada. 

Ao saber da notícia, nove missionários no Brasil, incluindo Nyström, escreveram 

a Pethrus, salientando "as dificuldades que tinham surgido devido aos vícios de Frida". 

Ela ouviu falar das alegações e viajou para Estocolmo para encontrar Pethrus e 

Ongman. Negou o adultério, mas admitiu que agiu de forma inadequada ao permitir que 

o jovem ficasse em sua casa. Nesse momento, Nyström informou a Estocolmo que Frida 

e o rapaz não tiveram "contato sexual direto", mas que Frida e o jovem haviam se 

tocado. No entanto, posteriormente, Nyström escreveu a Frida, no início de suas 

tentativas de retornar ao campo missionário: 

Recebi a sua primeira e segunda carta, na qual explica a sua relação com o jovem. Eu 
falei com ele e ele confessou e também admitiu outras intimidades e ele se desculpou. 
Ele chorou muito e agora quer começar uma nova vida. Eu acho que você não deve 
escrever-lhe mais uma vez que não poderia beneficiá-lo de qualquer forma. Temos dito 
que ele também não deveria escrever-lhe. (NORELL, 2011, p. 276.) 

 

Tratava-se de uma rede de homens contra uma mulher, mas o conflito entre 

Frida e Nyström era notório. É possível inferir que o conselho de Filadélfia em 

Estocolmo, num primeiro momento, permitiu que Frida fosse para Portugal, pois 
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Ongman numa carta a Nyström escreveu: "Frida mudou muito ultimamente. Ela é muito 

mais humilde, tranquila, submissa, alegre e grata" (p. 280). No entanto, em setembro, 

Ongman escreveu outra carta a Nyström, informando que mudaram suas avaliações 

apenas um dia antes da partida de Frida: 

Decidimos ontem inverter a nossa decisão sobre Frida. Tínhamos decidido deixá-la ir, 
uma vez que ela havia conseguido o financiamento da viagem sozinha. No entanto, ela 
tem sido ultimamente tão teimosa e egoísta e de várias maneiras comprovadamente 
inadequada para fazer a obra de Deus, por isso, decidiu-se que ela não poderia ir. 
(NORELL, 2011, p. 281.) 

 

Em 10 de setembro de 1934, em uma reunião da igreja Filadélfia, Pethrus 

recebeu uma carta de Frida na qual revelava sua vontade de ir para Portugal: 

Eu ficaria muito grata se eu pudesse continuar a ser uma missionária da Filadélfia, 
porque é onde eu estava quando me pediram para sair em missões é onde eu estava 
quando eu tive que parar de ser uma missionária. Eu me lembro de que você disse que 
eu seria separada para ser missionária por toda a vida. Mas se você me permitir ir, o 
dinheiro que foi prometido irá beneficiar o conjunto também. (NORELL, 2011, p. 268.) 

 

Ao analisarem as possibilidades, decidiram negar o pedido de Frida, com medo 

de se repetirem, em Portugal, as intrigas e batalhas como aconteceram no Brasil. 

Nyström confirma que ela sempre quis ser líder e que sua conduta não era 

irrepreensível, mas, por “complacência” com a viúva, os líderes permitiram que Frida 

ficasse na casa custeada pela igreja por mais algum tempo, até dia primeiro de abril de 

1935, e que dariam sustento para os três filhos mais novos. No dia 5 de novembro de 

1934, em reunião da Congregação em Estocolmo, ainda sobre a viagem para Portugal, 

Frida afirma ter caluniadores em todos os sentidos contra ela e anuncia que não vai se 

curvar a qualquer dos irmãos que a excluir da comunidade paroquial. Nyström sugeriu 

que lhe dessem emprego no trabalho social da igreja da Filadélfia, por alguns anos, 

como um “cala a boca”, mas nem isso fizeram (NORELL,2011, p. 213). Frida ansiava 

por continuar sua vida missionária, pois era isso que acreditava saber fazer bem. 

Uma mulher capaz, inteligente, que sabia liderar, escrever, tocar, pregar, mas 

sem marido? Não, não poderia em nenhuma hipótese voltar, aliás sendo Frida – não 

deveria nunca mais voltar. Nyström temia tanto sua volta que viajou para a Suécia, em 

1934, a fim de que seu testemunho contra Frida fosse mais bem compreendido; e o fez 

duramente na reunião da igreja Filadélfia, impedindo-a de ir como missionária para 

Portugal. Com isso, cooperou também para a decisão de expulsá-la da igreja Filadélfia.  

A jornalista Kajsa Norell afirma que Frida escreveu em seu diário ter conseguido um 

homem rico que custeasse sua viagem para Portugal, fato que comunicou a Pethrus. 
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Escreveu que preferia voltar para o Brasil, porque seria como voltar para casa, mas que 

Portugal também seria bom para as crianças, porque poderiam voltar a estudar na língua 

que estavam acostumados. Embora desejasse mesmo voltar ao Brasil, onde tinha muitos 

amigos e sua filhinha estava enterrada, ela se curvaria à vontade do Senhor e iria para 

onde Deus quisesse enviá-la. 

Frida estava lutando por sua vida. Articulou uma saída, conseguindo patrocínio 

para permanecer em Portugal com seus filhos, mas também queria a bênção da 

comunidade. Por isso, escreveu para Paul Orgman, em julho de 1934: 

Se eu navegar sem a bênção dos irmãos e da congregação, seria a mais amarga dor de 
todas, reunir o dinheiro eu posso fazer, Deus me deu a partir de outros lugares, mas a 
bênção e comunhão da igreja eu não posso fazer, eu não posso ir sem a bênção, vocês 
sabem eu sou sozinha, não tenho apoio, nessa terra é difícil a sensação de não ter a 
bênção dos irmãos e da congregação. (NORELL, 2011, p. 215.) 

 

Sua experiência de ter sido expulsa de sua própria casa talvez lhe causasse 

insegurança. Ser expulsa de casa é fato que marca profundamente a história e a memória 

de qualquer pessoa. Ser excomungada da igreja poderia trazer de volta a experiência ou 

a sensação de exclusão e afastamento. O movimento pentecostal foi também um apoio 

emocional, lhe trouxe em algum momento o sentimento de pertença. A comunidade de 

fé religiosa fazia parte da sua formação identitária, de sua socialização. Mas Frida não 

era só isso, era também autônoma, independente, não aceitava sem questionar, sem 

lutar, e esse comportamento, para a hierarquia da igreja era um sinal de que ela estava 

desafiando a autoridade masculina. Ela continuava incansável em lutar e argumentar a 

seu favor. Sua carta sem data, mas no arquivo referente ao ano de 1933, revela: 

Irmão Pethrus, queria apenas consultar se o senhor pode chegar à decisão de eu viajar 
para Portugal. Já se passou um ano, eu vivi no isolamento e na saudade do passado e na 
vontade de sair, de trabalhar, de rever meus amigos, a falta de Gunnar e de minha 
menina é quase insuportável às vezes. Desejo apenas que a vontade de Deus seja feita. 
Frida Vingren. (NORELL, 2011, p. 218.) 

 

Frida, em suas insistências, expressa seu grande sofrimento para Pethrus, que 

levava sempre os pedidos para a assembleia, já que não poderia sozinho chegar a uma 

decisão sobre o modo de lidar com os pedidos de Frida para ir a Portugal. Eles estavam 

preocupados com ela e seus cinco filhos em Portugal, mas estavam tensos, caso ela 

voltasse ao Brasil. Frida chegou a argumentar que era desejo de Vingren que seus filhos 

se tornassem missionários e que vivessem em Portugal, pois seria bom para o 

desenvolvimento das crianças. Frida escreveu várias cartas, pedindo e argumentando 
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sobre sua missão em Portugal; afinal, ela não era o tipo de pessoa que desistia 

facilmente.  

Afirma Norell que a cada carta o tom de desespero aumentava! Ela se mostrava 

preocupada com a decisão dos irmãos e orava muito por isso. Falava dos chamados e 

confirmações de Deus para sua viagem a Portugal, especificamente para Lisboa. Frida 

até alegou que, ainda no Brasil, Nyström havia recebido uma revelação de Deus sobre 

sua ida a Portugal, mas que agora tinha mudado de ideia! Certamente, ele recebera a 

revelação quando era conveniente para ele deixá-la longe, mas agora ela já estava longe. 

Para que apoiá-la?  

Em uma das cartas, tentando convencer os homens que decidiam sua vida, ela 

diz que devia ir trabalhar; que obedeceria aos homens; que só evangelizaria nas casas, 

pois fez isso com grande sucesso no Rio de Janeiro; que poderia viver em qualquer 

lugar da Terra, mas só queria estar na vontade de Deus. Talvez percebesse como era 

ignorada e mal compreendida por ser a mulher que era. Frida expressou que esses 

homens estavam impedindo a vontade de Deus, mas somente Deus seria seu protetor. 

Somente nele ela poderia se afugentar, pois já não existia o marido com quem pudesse 

se apoiar. Unicamente na transcendência ela poderia ser mulher. 

Em demonstração de desespero, escreveu também ao secretário da missão, Paul 

Ongman, e se despediu, dizendo que estava sofrendo tremendamente com toda aquela 

situação; por isso, agradeceria por sua resolução o mais rápido possível. Ele responde 

que “ela era arrogante e orgulhosa”. Os homens, construtores das religiões, não eram os 

únicos protagonistas, mas agiam como tal. Não se conformavam com a força, a coragem 

daquela mulher em enfrentar todo o ministério, a hierarquia masculinizada. Em todas as 

suas tentativas, já estava claro que a resposta já havia sido dada, mas Frida não aceitava! 

Ela argumentava a cada resposta que apresentavam, falando do sucesso de seu trabalho 

no campo missionário, de sua capacidade e habilidades; mas para eles nada disso tinha 

valor.   

Os empecilhos para a aceitação de seus pedidos não seriam a questão do 

pastorado, porque ela se dispôs a pregar em casas; também não seriam seus filhos, 

porque ela os deixaria com uma irmã, temporariamente, mesmo que isso lhe doesse 

profundamente. Quando a resposta foi que ela não poderia deixar as crianças, Frida se 

comprometeu a levá-las e que seria bem melhor, porque sofreriam demais com o 

afastamento da mãe. Por fim, a hierarquia assume a clássica e real alegação para excluí-
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la, isolando-a na Suécia de todo serviço da igreja e, por conseguinte, impedindo-a de 

voltar ao Brasil ou de ir para Portugal.  

Na reunião da igreja Filadélfia, em 10 de setembro de 1934, Pethrus argumentou 

que a igreja não poderia tolerar uma viúva e mãe de cinco filhos em uma viagem e 

enfatizou que Frida, em seu trabalho no Brasil, tinha prejudicado a missão, porque seu 

comportamento não tinha sido moralmente impecável. Nyström, que estava na época na 

Suécia, confirmou ser verdade a informação sobre o comportamento questionável de 

Frida e que ela tinha muitas vezes insistido em ser a responsável pelo trabalho. O 

assunto só foi resolvido no outono de 1934, quando decidiram que não queriam Frida no 

campo missionário, nem do Brasil nem de Portugal.  

 Nessa reunião do dia 10 de setembro na igreja Filadélfia, com passagens 

compradas para Portugal, ela só queria dizer adeus à igreja e receber sua bênção. Isso 

não aconteceu. De acordo com a filha mais velha, Margit, Frida já tinha embalado malas 

e levado seus filhos para a Estação Central de Estocolmo. Eles estariam viajando de 

trem para o Sul, onde tomariam um navio para Portugal. Quando estavam prestes a 

embarcar no trem, Pethrus apareceu e impediu-os fisicamente de embarcar.  Deve ter 

sido um tumulto muito grande e todos foram parar na delegacia. De lá, muito nervosa, 

Frida foi encaminhada para o hospital psiquiátrico. 

Frida foi internada pela primeira vez, em um Hospital Psiquiátrico, em 12 de 

janeiro de 1935. Seu filho mais velho Ivar foi chamado e convencido a permitir sua 

internação. Entretanto, a “enlouqueceram”. Em um momento de muito nervosismo, 

como reação a tudo que estavam fazendo contra ela, Frida foi internada, recebia 

medicamentos e usava uniforme. Começou a ter alucinações, orava ajoelhada aos pés da 

cama em voz alta. Sua mente começou a ficar confusa, certamente pelas medicações. 

Mas essa foi somente uma das diversas internações que a igreja sueca Filadélfia 

fez com uma mulher que já vinha de um lar desestruturado e que construiu na igreja um 

vínculo afetivo, um sentimento de pertença e fé de que o Espírito de Deus igualava 

todas e todos. Viúva e com cinco filhos, a impediram de fazer o que mais amava – 

trabalhar, na sua concepção, para a obra de Deus. Mas mais do que isso, invadiram sua 

vida privada impedindo-a de ter um novo relacionamento conjugal. Os homens querem 

sempre decidir pelas mulheres. Nyström e Pethrus decidiram por Frida e fabricaram sua 

loucura com a anuência dos demais dirigentes da igreja.  



210 
 

Neste período, sua vida foi marcada por idas e vindas de hospital em hospital, na 

Grande Estocolmo e no hospital psiquiátrico de Kungsholmen. Um deles recusou-se a 

mantê-la, porque causou perturbação à noite. Foi preciso chamar a polícia e pedir a 

saída de Frida (NORELL, 2011, p. 286). A situação ficou tão delicada que, certa vez, 

seu filho mais velho Ivar encontrou-a andando fora do seu prédio, sem sapatos, apesar 

do frio. Ivar pediu ajuda aos irmãos da igreja Filadélfia e esses responderam que não 

havia muito que pudesse ser feito. Frida odiava as internações, mas passou o tempo 

entre 1935 e 1940 em diferentes hospitais e instituições. Seu bócio permaneceu sem 

tratamento e, eventualmente, causou uma úlcera muito dolorosa, afirma Kajsa (2012). 

Ela acabou morrendo em 1940, sofrendo dores e pesando 30 quilos.  

 A carta encaminhada em 21 de abril de 1931 e assinada por seis brasileiros, 

sendo eles Cícero Lima, Napolião de Oliveira, Francisco Gonzaga, João Baptista, José 

Amador e Amaro Celestino, foi traduzida para o sueco e encaminhada ao líder sueco. A 

carta inicia adulando Pethrus e dando-lhe informações da não obediência do que fora 

tratado na primeira Convenção em relação à Frida, vejamos:  

Lembremo-nos com a alegria a visita do amado irmão Levi Pethrus! Desde d’aquelle 
tempo, temos fructos. Glória á Jesus!  

As descicóes que foram feitas na convencáo em Natal durante a estadia do irmáo, tem 
em parte sido obedecidas, porém também outras cousas náo se obedeceu. 

Aqui no norddeste, como tambem em todo o norte, todos os ministros unanimes 
protestamos, primeiramente pela entrada de irmá Frida como redactor do jornal 
“Mensageiro de Paz”. As circunstancias náo estavam em harmonia com está colocacáo. 
Fora d’isto, irmá Frida tem escripto diversos artigos, entre eles um, que tem como título 
“O Pastor”.  N’este artigo  ella ensina como deve estar um pastor, como tambem como 
o trabalho deve ser dirigido.  

Irmáo Pethrus, todos nos reunidos aqui, e garantimos, de alagóas até Pará todos os 
ministros do Senhor Jesus protestam contra esta direcáo da irmá Frida. A velha questão 
acerca da mulher como dirigente acende-se de novo, é certo, se continuar como está, 
haverá um levante, talvez de um caracter ainda mais melindroso do que o primeiro. 
Segundo nos sabemos, náo tem um missionário aqui que véém com bons olhos esté 
trabalho de irmá Frida. (Carta, 21.04.1931 – mantida grafia original.) 

 

É interessante como a rede de fofoca é tecida na trajetória de Frida. Os irmãos 

falam em nome da região Norte e Nordeste. Nyström ainda morava em Belém nesse 

período e, certamente, foi ele quem a traduziu para o sueco, se não foi também quem 

escreveu a carta em português. Os irmãos garantem que todos estão obedecendo ao que 

foi estabelecido na Convenção de 1930, também “sabem” que não há nenhum 
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missionário que concorde com a atuação de Frida. Mas há Otto e Adina, a favor do que 

eles denominam de “velha” questão do ministério feminino. E ainda há certo ar 

ameaçador de que se a atuação de Frida não for contida, há possibilidade de um 

“levante”. Afinal, as regiões Norte e Nordeste são as que Nyström tem maior controle, 

pois o Rio de Janeiro o incomoda, já que ali Frida está atuando: pregando, pastoreando e 

escrevendo quase livremente, ou seja, longe de seu olhar e regulação. Na carta, os 

irmãos escrevem:  

Depois da convencáo em Natal, segundo o que fallavamos ahi, as irmás trabalham para 
o Senhor, testificando o amor de Deus. Temos visto que Deus está usando ellas para o 
desenvolvimento do trabalho. Mas tambem as referidas irmás sabem-se collocar no 
logar onde devem estar.  

Devemos andar prudentemente, sómente entrar nas portas que estáo abertas, assim 
teremos paciência esperar até que se abrem as portas. (Carta, 21.04.1931 – mantida 
grafia original.) 

 

Fica claro que desejavam passar para o líder sueco que somente as regiões Norte 

e Nordeste, sob a supervisão de Nyström, eram obedientes. Mas ele não revelou que 

havia feito um pacto de cavalheiros ou um acordo não formal ou não oficial com 

Vingren, no qual os dois combinaram permitir a Frida continuar na redação do então 

jornal unificado Mensageiro da Paz. Nyström age de forma controladora e 

centralizadora, definindo os espaços que as mulheres podiam ou não utilizar, qual 

ocupação podiam ter, o quanto podiam fazer – tudo isso ele pensava estar sob seu 

controle. De fato, após eliminarem Frida do cenário do Movimento Pentecostal 

brasileiro, fizeram com que todas as mulheres assembleianas não tivessem outra opção, 

a não ser obedecer a um padrão determinado: “o logar onde devem estar”. Neste 

sentido, Deus só poderia dar à mulheres uma missão à medida que os homens 

permitissem.  

Nyström criou e fez uso dessa rede de fofocas, que pode ser olhada com maior 

profundidade enquanto fenômeno social garantidor das redes de relações e integrações 

ou desintegrações. Conforme Norbert (2000), a fofoca pode servir a propósitos bastante 

diferenciados, inclusive como forma de destruir a imagem de determinada pessoa, 

criando um elo de solidariedade, reunindo pessoas em torno de uma causa que requer 

apoio de todo o grupo. Neste caso, a fofoca ajudou a manter o poder de controle do 

grupo social dos homens que tinham o poder, enquanto as mulheres “aprendiam” qual 
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era seu lugar e papel, a partir da derrubada de Frida. Assim como nada escapa ao olhar 

panóptico da vizinhança e dos mecanismos de coerção social sobre o indivíduo 

(Foucault 1987), aqui nada escapa ao olhar panóptico dos pastores, especialmente de 

Nyström.  

Não sabemos precisar quando iniciaram as tensões e divergências entre Frida e 

Nyström; talvez tenha vindo já da Suécia, quando ambos foram colegas na Escola 

Bíblica, tempo onde se preparavam para o campo missionário. Norell (2011) afirma que 

em Belém do Pará, isto é, logo no início da chegada de Frida e Nyström ao Brasil, ao 

organizarem o primeiro hinário oficial, os dois já entraram em atrito. Entretanto, 

Nyström levava tudo às últimas consequências. Passou a dedicar parte de sua vida para 

tirar Frida da frente de qualquer trabalho em que atuava. Veio para o Brasil para ser o 

missionário ou o primeiro missionário oficial da igreja Filadélfia, de Estocolmo, porque 

Vingren e Berg vieram sem nenhuma instituição que os regulassem. Aliás, a igreja 

Filadélfia nasceu praticamente no mesmo momento em que os missionários vieram dos 

Estados Unidos para o Brasil. Entretanto, o trabalho missionário de Vingren e Berg 

prospera, cresce e se fortalece, tornando-o interessante para a igreja Filadélfia. Assim, 

foi enviado Nyström, o primeiro missionário oficial. É plausível essa leitura, porque o 

trabalho aqui já estava profícuo, embora não oficializado.  

A fofoca ganha importância não só como forma de controle, mas também de 

socialização, como meio de encontro de pessoas rivais, unidas mesmo que 

temporariamente, na trama do dia a dia, no espaço de atuação. Assim sendo, articulam-

se as próprias estruturas de poder, deslocando, para os dispositivos e os procedimentos 

técnicos, “instrumentalidades menores” capazes de “disciplinar” e de gerir, diferenciar, 

classificar, hierarquizar. Como visto anteriormente, essas estratégias, que se tornaram 

mecanismos de poder e dominação, produziram, nos discursos reguladores referentes à 

Frida, a mulher histérica, louca. 

Nyström surpreendeu-se com o fato de Frida rapidamente demonstrar que não 

era somente “esposa” de um dos fundadores, mas uma líder, uma pastora, pregadora, 

além de ter habilidades com a escrita e com a música. Aferimos que Nyström passa 

também a desejar a liderança da igreja que nasceu e se fortaleceu com Frida e Vingren 

em São Cristóvão, RJ. O jornal Boa Semente foi páreo para o novo jornal que Frida 

criou no Rio de Janeiro, o Som Alegre. Foi por isso toda a articulação e movimentação 
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para que ocorresse a primeira Convenção das Assembleias de Deus no Norte do país? 

Em torno do envolvimento extraconjugal de Frida, Nyström consegue articular uma 

“rede de solidariedade”, entre os irmãos do Norte, Nordeste e São Paulo, como já 

comentamos. Por meio de cartas ou pessoalmente, ele se esforça para afastar Frida e 

deixar somente com os homens a liderança das Assembleias de Deus.  

No entanto, sua intenção, alcançada com a volta da família Vingren para a 

Suécia, ressurge quando Frida, viúva, deseja voltar ao Brasil. Como Nyström fica 

sabendo não temos a total clareza. Norell (2012) cita a existência de uma carta, enviada 

a Nyström pelo secretário de Missões da igreja Filadélfia, insinuando a possibilidade da 

volta de Frida e seus filhos. Assim que soube, Nyström passou a articular-se e se 

pergunta sobre o que poderia ser um dos motivos de Frida desejar retornar ao Brasil. 

Provavelmente, o jovem nativo que lhe propusera casamento. Ela estava viúva e poderia 

unir agora sua vocação e chamado com um novo casamento. Retornar ao Brasil na 

condição de viúva lhe traria uma situação de possibilidade, pois naquela época do 

envolvimento, quanto não lhe custaria um divórcio?  

Nyström resguarda a identidade do jovem e lhe garante um futuro seguro nas 

Assembleias de Deus. Em troca, ele deveria esquecer a história vivida com Frida.  Para 

Frida, Nyström escreve que se ela o amava mesmo deveria esquecê-lo e deixá-lo livre, 

porque já havia preparado tudo para ele aqui e ela não deveria atrapalhá-lo (NORELL, 

2011). O retorno de Frida poderia ameaçar sua carreira, que era promissora nas 

Assembleias de Deus; naquela época a igreja não deveria ter tantos advogados entre os 

fiéis. Nessa trama, Frida foi conduzida à loucura, por meio de diferentes pressões, da 

Igreja, da sua relação familiar e da sua mudança de país. Poderíamos dizer que esta é 

uma loucura “fabricada” para afastar sua influência na igreja.  

 

Conclusão 

 

Discorremos sobre as intrigas e a cotidianidade da trajetória de Frida. Nada 

justificará a condenação de vida dada a Frida, pois a condenaram a uma existência de 

manicômio por teimosia. Confinaram Frida ao mundo de dor, desvestiram-na de si 
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mesma para vesti-la num uniforme hospitalar, sem direito a desejar e, assim, negaram-

lhe humanidade. Optaram por um caminho desumano para calar Frida, para impedi-la 

de viver seus ideais missionários e também sua vida pessoal e aqui não me refiro mais 

ao jovem, mas, sobretudo, a esse “tratamento” que a afastou de seus queridos filhos.  

Em nenhum dos prontuários médicos, conforme afirma Norell (2012), referentes 

à Frida havia diagnóstico de que sofria de algum distúrbio mental. Os diagnósticos eram 

de irritabilidade, teimosia e apresentação de tremores. Como resultado dos exames, a 

única doença constatada foi de hipertireoidismo. No prontuário de sua primeira 

internação de 12.01.1935, consta que pesava em torno de  63kg, estava consciente de 

espaço, tempo e de sua própria identidade, mas seu quadro passa a se agravar com o 

tempo. 

Neste cenário apresentado, os homens impediram-na que decidisse sua própria 

vida, sua viagem, seus filhos, além de produziram um diagnóstico de sua saúde mental. 

Não caberia aqui perguntar se a irritabilidade e teimosia de Frida, argumentos utilizados 

para sua internação, não teriam sido um dos momentos de maior lucidez diante de uma 

situação que lhe “arrancava” a própria vida?  

Como uma “louca” cuidaria de seus filhos? Fizeram de seus filhos órfãos de uma 

mãe viva, desde sua primeira internação em 1935 até sua morte em 1940, morrendo ou 

sendo morta pelos homens que se sentiram no direito de decidir por ela. E assim 

deliberaram também pelo futuro de seus filhos. Cada resposta com certa “agressividade” 

ou “raiva” de Frida servia para excluí-la. Em cada hospital psiquiátrico, ela foi 

mostrando que não era ali o seu lugar.  

Nenhuma empatia foi demonstrada? Nenhuma misericórdia foi concedida? Sim, 

sua teimosia era seu principal traço de sanidade. Já havia sido estigmatizada: adultera e 

louca. Quanta saudade deveria sentir de seus filhos! Quanta falta os filhos não sentiram 

da mãe! Que tamanha falta cometeu para enterrá-la viva? Teve condutas inadequadas 

para que padrão? Era teimosa e não controlava seus impulsos de raiva? Ou não se 

conformava com a situação imposta pelos homens que a impediram de tomar decisões 

sobre sua própria vida e de seus filhos? Não olharam para sua trajetória de vida, de 

trabalho, de dedicação, de sofrimentos, suas singularidades, nem contexto social, mas 

foram prontos em julgar e condenar. Sua resistência  na igreja foi quase solitária.  
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CONCLUSÃO 
 

A investigação empreendida e que resultou nesta tese estabeleceu como seu 

objetivo principal analisar a trajetória de vida de Frida Maria Strandberg a partir da 

perspectiva de gênero, categoria analítica das teorias feministas. Frida foi uma 

personagem importante do início do Movimento Pentecostal brasileiro, mas, que sofreu 

um apagamento intencional e político por parte da instituição religiosa que ajudou 

construir ao longo de 16 anos de permanência no Brasil. Ao longo da pesquisa 

empreendida tentamos tomar por base o método biográfico da micro-história isto  

porque, a partir dos dados biográficos percebemos a trajetória de vida que se justifica 

nesta pesquisa pela potencialidade de demonstrar as discrepâncias entre o como se exige 

viver e o como se vive; entre as regras-doutrinas-dogmas; padrões aceitos e a realidade.   

Na perspectiva da micro-história não somente se levantam dados biográficos, 

mas sobretudo procura-se compreende-los à luz de contextos sócio-culturais  fazendo 

com que a coleta de dados traga sentido à trajetória de vida da personagem, neste caso, 

de  Frida Maria Strandberg. A micro-história possibilita uma metodologia de análise, 

uma exploração e interpretação dos dados, que leve em conta as interações sociais 

estabelecidas pela personagem estudada. Portanto, a análise ocorre a partir do 

cruzamento dos dados e suas fontes. Acrescentamos a isso centralização nas relações de 

gênero, uma das categorias de análise que compõe as teorias dos estudos feministas.  

A avaliação feita sobre Frida como uma personagem das primeiras décadas do 

século XX e a situação das mulheres assembleianas dos dias de hoje levaram nos à 

percepção de que essas mulheres ainda vivenciam desigualdades nas suas relações com 

os homens. Isso é fácil de ser observado desde que se leve em consideração as suas 

condições de vida, aquilo que é historicamente construído, mas que ainda necessitam de 

questionamento, mudança e transformação. As mulheres podem também exercer micro 

poderes expressos nas práticas cotidianas, porque relações de gênero são sempre 

relações de poder conceituados em suas múltiplas e variadas formas necessitando 

sempre ser desnaturalizadas nas relações e nos corpos manipulados para responder ao 

funcionamento e manutenção da sociedade capitalista de corpos dóceis, disciplinados, 

obedientes.  
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O principal mecanismo de controle do poder disciplinar é a vigilância, segundo 

Foucault; a igreja ou a religião institucionalizada são excelentes campos para 

visualização e compreensão de como o poder pautado na regulação dos corpos, fazem o 

indivíduo ou a família dócil e útil, capaz de um agir pautado no patriarcado vigilante. 

Na contramão de pesquisas mais triunfalistas nós escolhemos por demonstrar os 

mecanismos do silenciamento-apagamento, porque são através deles que se dá o 

exercício de quem mantém o poder: “silenciar é uma estratégia de impedimento.” 

Foucault (2001).  A perspectiva relacional de Gênero desvela papéis, denuncia atitudes 

pré-determinadas, tanto para homens quanto para mulheres que explicam e não 

justificam a perpetuação das violências simbólicas e materializadas contra as mulheres 

pentecostais. 

O campo discursivo das igrejas, as práticas exigidas e esperadas e o ambiente 

familiar construído pelo modelo nuclear são propícios para uma manifestação religiosa 

de interpretação patriarcal que garantem a desigualdade de gênero e a perpetuação das 

violências. Por meio das técnicas de pesquisa, os diversos processos de um lugar e de 

seus diversos contextos social-cultural-econômico foram apresentados a fim de que 

fosse possível identificaram cenário de uma mentalidade forjada de colonizado e 

colonizador, que no campo religioso, no caso no âmbito das Assembleias de Deus, é 

estabelecida em nome de Deus. 

O quadro político-social das mulheres contemporâneas de Frida trata da 

resistência das mulheres em favor de autonomia de si mesmas. Essa era o “espírito da 

época” que no caso de Frida pode ter estimulado a sua resistência, que se intensificou 

principalmente após o escândalo de seu caso amoroso com um jovem rapaz da Igreja no 

Rio de Janeiro. Por sua vez, o feminismo foi tratado não como sendo ou tendo uma 

única vertente, ou mesmo a partir de suas discussões teórico-metodológicas, mas 

tentamos vê-lo e reconhecê-lo nas várias trajetórias de mulheres, em suas variadas 

posições, ações, na situação das mulheres negras, indígenas, religiosas, ativistas, ricas 

ou empobrecidas, das ruas, e das casas. Uma história em movimento ou a partir do 

movimento das próprias mulheres.  

Não pode ser combatido um movimento que se firma a partir da tomada de 

consciência de mulheres que nega agressão, dominação e exploração; que nega morrer 

por ser mulher porque percebe que a justificação de tantas mazelas está baseada na 
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hierarquização e dominação dos homens sobre elas. Por conta disso, elas se unem. Elas 

se unem para enfraquecer esse sistema e convencer homens e mulheres que todas e 

todos pertencem a uma só espécie, a humana.   

Um movimento que deseja liberdade para todos e todas e, portanto, trabalha para 

promover desconstruções sociais e culturais que fixam em constituir e arquitetar pilares 

patriarcais, isto é, esteios das desigualdades, que compreendem o ‘mundo’ a partir da 

superioridade dos homens sobre as mulheres, seja na esfera social e cultural seja na 

religiosa. Trata-se de um movimento que se articula como filosofia política exatamente 

porque se constitui como movimento social. Decisões de mulheres são apresentadas 

como ações políticas, a fim de que se possam compreender contextos históricos no 

âmbito político-social-econômico-cultural da época em que Frida Maria Strandberg, 

como religiosa em serviço missionário no Brasil viveu.  

Aqui também se dá aproximações e distanciamentos, pois um movimento 

religioso que nasce sob a mesma égide de superioridade, se não daqui, mas diante de 

Deus; na mesma égide de supremacia sobre o outro, se não de raça, mas de salvação, 

com hermenêuticas judaizantes de ‘povo escolhido’, ‘nação eleita’, ‘menina dos olhos 

de Deus’, só é mais uma versão do que a religião cristã sempre apregoou. Logo, o 

movimento pentecostal mostrará mais uma vez o papel paradoxal da religião, 

especialmente para as mulheres: o de ser tão libertador quanto estar trancada em um 

quarto imaginando ser aquele quarto o mundo. 

Voltamos no tempo para tentar compreender a visão de Flória, personagem que 

emerge na publicação de Gaarder (1997) como concubina de Agostinho, antes de se 

tornar sacerdote, bispo, doutor da Igreja. A concubina excluída da vida dele foi mãe do 

único filho do casal. Após a separação foi para a Africa onde anos mais tarde teria, 

conforme hipótese de Gaarder, escrito a Agostinho de Hipona uma carta. Essa análise 

nos permitiu retornar ao pensamento teológico de Agostinho a respeito da moralidade, 

da ligação do pecado original com a sexualidade ,vista como disseminadora do pecado 

cometido por Adão e Eva. 

 Procuramos ainda apresentar um conjunto de análises documentais responsáveis 

por indicar a importância do trabalho de Frida no início do Movimento Pentecostal 

brasileiro. Neste sentido, a pesquisa identificou que liderado por Samuel Nyström, os 

homens que estavam à frente ou nas principais frentes de trabalho no Brasil e na Suécia 
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desencadearam mecanismos poderosos de repressão que trouxeram terríveis 

consequências para a fase final da trajetória de vida de Frida. 

Frida era uma mulher-mãe que cuidava praticamente sozinha de seus filhos; uma 

ma mulher dona-de-casa com dificuldades financeiras para sustentar uma família 

numerosa; uma mulher com responsabilidades dentro e fora do lar sem ter com quem 

dividir as tarefas domésticas; uma mulher crente e portadora de uma certeza de ter sido 

vocacionada, de ter um chamado missionário e pastoral. Mas, uma com muitos afazeres 

e que se esforçava em conciliar os trabalhos de liderança da igreja, a vida familiar e sua 

vida profissional com a direção e redação do jornal; traduções de mensagens e hinos, 

escrita de poesias e artigos compunham seu trabalho no jornal. 

Frida foi uma mulher casada, mas sozinha, pois seu esposo não era seu 

companheiro.  Com saúde debilitada e extremamente compromissado com sua vida 

missionária ficava meses fora de casa. Mas ainda assim uma mulher imperfeita. A 

mulher imperfeita é apontada para que sua humanidade seja reconhecida. Ter 

capacidade, habilidades, posicionamentos firmes e se relacionar com outro homem 

foram seus “pecados” e, mesmo viúva lhe negaram sua própria vida. O processo de 

“enlouquecimento” e confinamento de Frida em diversos hospitais psiquiátricos sem 

nunca receber diagnóstico para tal, demonstra que nas relações de poder vence quem o 

detém. 

Muitas mulheres, embora maioria nas igrejas  continua impedida de estar nas 

esferas de poder e, sobretudo, continuam a sofrer diversas violências simbólicas e 

materializadas em seus corpos, além da intencionalidade de sua invisibilidade histórica 

e de vida. Muitas mães e esposas que entregam suas vidas pelo serviço eclesiástico, mas 

que passarão sem serem reconhecidas. As vezes homenageadas, mas reconhecimento 

dispensa homenagens. 

Portanto, é de suma importância que a instituição e as mulheres pentecostais 

reconheçam os mecanismos de poder que continuam sendo garantidores do que é 

cultural- político-social-econômico. Há um engendramento incutido é disso que 

tentamos tratar ao longo do texto. Todas as resoluções são intencionais. Que seja 

desvelado a intencionalidade das relações de poder-dominação que atuam a fim de que 

as coisas permaneçam como estão e que para tal se, necessário for, invoca-se o nome de 

Deus. Ao invocar o nome de Deus, quem irá revogar Sua vontade? O poder simbólico é 



219 
 

dado quando o reconhecemos como tal.  Nesta perspectiva convém lembrar-se dos 

movimentos feministas que no decorrer da história por tantas mulheres, ainda nos dias 

de hoje no interior do movimento e das igrejas assembleianas permanecem 

desconhecidas, para a maioria das mulheres, porém, assim como Frida lutaram por 

oportunidade, igualdade, e direitos - direitos humanos.  

A trajetória de Frida exibe tais esboços. O início desse impedimento se dá muito 

antes de terem o conhecimento de seu possível adultério ou da ‘construção’ de sua 

loucura. Os argumentos se constroem em nome de uma interpretação teológica de 

submissão da mulher que deve prevalecer dentro ou fora da Igreja. É o sistema cultural 

sobrepondo-se a quaisquer possibilidades de interpretação mais libertária. O patriarcado 

está acima ou é a base dessa interpretação. Diante disso e, em “nome de Deus”, os 

homens evangélicos pentecostais, suecos e brasileiros contemporâneos de Frida, não 

suportaram sua liderança, sua capacidade e, na pessoa de Samuel Nyström, surge, o 

machista impiedoso que deixa cravado no próprio corpo de Frida a mensagem para as 

demais mulheres assembleianas: não se atrevam a enfrentar o poder dos homens da 

Igreja. 

Até a primeira Convenção das Assembleias de Deus, em 1930, as armas 

utilizadas para o afastamento de Frida do jornal e da frente dos trabalhos da igreja eram 

bíblicas, mas em meados de 1931, Nyström e os demais “homens de Deus” ganham 

uma arma a mais: o pecado de Frida – que é dos piores na visão deles – aquele que 

atinge diretamente a moral sexual cristã, o possível adultério de Frida Maria Strandberg 

e o jovem carioca.  

Mesmo ficando na suspeita de não ter de fato consumado o poder fálico da 

penetração, considerado o mais importante, os “homens de Deus” sem dúvida ganham 

mais força para o impedimento de Frida se consumar de vez. Após a Convenção de 

1930, embora as resoluções tivessem sido claras, é notório que Frida não obedeceu, 

mesmo porque era ela mesma a dirigente e redatora do jornal do Rio de Janeiro, Som 

Alegre e posteriormente O Mensageiro da Paz e quem estava à frente dos diversos 

trabalhos da igreja do Rio de Janeiro.  

Ela passa a ser um símbolo da resistência ao sentimento de obsessão de 

dominação de pastores suecos e brasileiros pentecostais que desejavam vê-la fora dos 

trabalhos de destaque da Igreja. E, somente sob suspeita, pois Frida e o rapaz não 
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confessam nada além do que foi visto por Paulo Macalão. Ainda assim, Frida e a família 

são praticamente expulsas do Brasil e voltam à Suécia. Somente após algum tempo e já 

viúva na Suécia ela confessa ter aberto a porta de seu quarto muitas vezes ao rapaz, 

enquanto fechou ao seu esposo Gunnar. Essa declaração deixa claro que o casal já vivia 

separado – ela tinha seu próprio quarto. 

Mas bastaram as suspeitas para que, ao saber do desejo de Frida voltar ao Brasil 

Nyström acirrasse novamente as relações de poder entre ele, Samuel Nyström e Frida – 

sua grande concorrente, e, para tanto assumiu pessoalmente e novamente a luta contra 

Frida. Viaja para Suécia e retoma suas redes de fofoca para ter a certeza que de volta ao 

Brasil,a vida de Frida Maria Strandberg, na Suécia fosse impedida. E assim findou, pelo 

caminho da teolgia, do pecado e da ‘loucura’ de internação em internação de forma 

compulsória nos hospitais psiquiátricos suecosa vida de Frida.  A culpa, a sexualidade 

do corpo feminino, a família, a maternidade e a loucura fabricada em meio ao campo de 

batalha religioso teve uma única finalidade: a garantia do poder e de fabricação da 

história. 

Frida não está na lista de mulheres excepcionais. Foi uma mulher comum, uma 

crente fervorosa, mãe, esposa, profissional – como redatora de jornal e também ativa na 

liderança da igreja pelos seus ideais religiosos. Viveu e pregou a ideologia do sacrifício 

e da abnegação. Sentiu-se sozinha e se decepcionou com a liderança dos homens de sua 

época. Amou, foi amada. Sentiu medo, abandono, passou por momentos difíceis, mas 

lutou por seus ideais até ser reduzida ao completo silenciamento-apagamento. 

Frida não foi considerada exemplo a seguir e, talvez nunca tivesse tido essa 

intenção, pois soube reconhecer seus erros e acertos. Sobretudo, precisamos reconhecer 

o peso da opressão sofrida por Frida e não cair em julgamentos apressados. Assim 

sendo, conclui-se que quaisquer instituições dentro de uma sociedade patriarcal e 

desigual passa a ser espaço possível de perpetuação e reprodução das violências de 

gênero contra as mulheres. O espaço religioso das igrejas evangélicas pentecostais não 

está isento, pois todos os envolvidos e envolvidas facilmente reproduz o sistema cultural 

patriarcal por reprodução ou cumplicidade.  

Frida uma sueca pobre que se mudou para o Brasil viveu com brasileiros e 

brasileiras empobrecidos. Não viveu em um lar dado como ajustado aos padrões 

normativos burgueses do cristianismo católico ou do luterano sueco ou ainda do 
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pentecostal brasileiro – Frida nem era tão submissa, nem era tão do lar. Mas era uma 

mulher forte, obstinada e de coragem que encontrou na igreja refúgio, esperança e 

também possibilidade de maior autonomia, pois acreditou na mensagem protestante 

pentecostal do Espírito que à todas e todos sem exceção distribui dons e, tal fato, a fez 

acreditar que nada a impediria. 

A convicção é de que a contribuição desta pesquisa está no lugar de fala, pois 

falo do mesmo lugar que foi trilhado por Frida e tantas outras mulheres pentecostais. 

Falo como mulher que nasceu no pentecostalismo brasileiro, nas Assembleias de Deus. 

Falo do lugar de mulheres evangélicas pentecostais, mas também de mulheres 

protestantes, pois vivi mais de dez anos da minha vida religiosa, após sair do 

movimento pentecostal, na Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB).   

O início de minha caminhada acadêmica deu-se na Teologia90, mas foi nas 

Ciências da Religião que tive contato com a categoria analítica de gênero e a partir daí 

revi não somente a trajetória de Frida, mas a minha própria trajetória, bem como de 

outras mulheres.  

A pesquisa que agora estou concluindo procurou demonstrar que não somente 

Frida Maria Strandberg sofreu com o processo de apagamento, mas também todas as 

mulheres assembleianas que herdaram o prejuízo desse engendramento de poder e 

dominação apreendido do sistema cultural patriarcal da dominação masculina e da 

submissão feminina não só no mundo simbólico mas também na vida concreta de Frida 

e de todas as demais mulheres da igreja. O movimento pentecostal brasileiro não deu 

continuidade, não valorizou suas raízes quacres-metodista-holiness no que tange a 

liberdade e igualdade que estavam sendo construídos. 

No entanto, lá estava a teologia, o discurso religioso, como mecanismo de poder 

e regulação, como perpetuador e reprodutor da cultura hegemônica masculina que 

operacionaliza a autoridade do macho sobre as mulheres. Tal como as mulheres na 

sociedade, Frida e as fiéis da recém-nascida Assembleia de Deus receberam insistentes 

e cada vez maiores impedimentos cuidadosamente arquitetados. Frida perdeu sua 

própria vida, a convivência com seus filhos queridos, além do apagamento de sua 

                                                           
90 Estudamos teologia com a intenção de não mais sermos iludidas.  Aliás, foi essa a resposta que foi dada 
no primeiro dia de aula quando um dos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aonde fora 
realizada a graduação em Teologia. O professor nos solicitou que falássemos o motivo para a escolha de 
cursar Teologia. A resposta foi: “porque não queremos mais ser enganadas”. 
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trajetória de vida que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Movimento 

Pentecostal brasileiro. 

É imprescindível que todas as mulheres e homens se conscientizem de que a 

religião, especificamente em nosso recorte Ocidental, latino colonizado e cristianizado a 

partir de tantas explorações encerre em si variadas contradições que necessitam ser 

revistas para que possa cumprir sua principal mensagem - o amor. Para que assim como 

humanidade possamos contribuir para o crescimento da justiça para todos e todas. 

Assim saíamos dos limites do sistema patriarcal violento e desigual para a 

responsabilidade pessoal de todos os seres humanos com todas as nossas limitações e 

potencialidades de bem e de mal para que cada um de nós possa contribuir dentro ou 

fora do campo religioso com a busca da igualdade de gênero e pelo respeito de cada 

uma e cada um ser e estar – com respeito e sendo respeitada.  Que Fridas e Flórias 

pentecostais possam se levantar, lutar e resistir.  
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