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Dada a formação pessoal que tive junto à Igreja Católica, considero que desde a
infância tive contato com temáticas bíblicas e suas interpretações/explicações dadas por
membros do clero ou leigos(as) não somente em missas, mas também em encontros de
pastorais ou ainda nos grupos de quarteirão.
Mesmo não sendo meu objeto de estudos acadêmicos, considero que a temática
acerca dos estudos bíblicos é de fundamental importância, posto que a maior parte da
população mundial tem na bíblia seu livro sagrado. Também considero que é de grande
relevância uma interpretação mais aprofundada sobre os textos bíblicos já que muitas
vezes nos deparamos com visões ralas e fundamentadas sobre aspectos que apenas
confirmam aquilo que já fora estabelecido, ignorando aspectos históricos, antropológicos,
etc.
Ao longo do mestrado em Ciência da Religião, junto à PUC-SP, cursei uma
disciplina que versava sobre os textos sagrados e fui surpreendido com uma visão
estabelecida a partir de uma tradução mais fiel ao texto original de Gênesis e como essa
tradução alteraria radicalmente aquilo que de maneira comum ouvimos em nossas igrejas.
Ao me inscrever no curso, tinha em mente que haveria um aprofundamento a
respeito da presença feminina ao longo do Antigo Testamento, algo que viria ao encontro
do interesse pessoal que tenho sobre a temática. Confesso que ao longo das aulas essa
expectativa foi em muito superada.
É gratificante poder conhecer mais sobre a participação feminina ao longo da
história bíblica. Como tivemos oportunidade de debater em vários momentos do curso,
essa presença feminina muitas vezes acaba ofuscada ou até mesmo escondida (deixada
de lado) nas análises bíblicas feitas em nossas igrejas, omitindo assim a importância das
mulheres na história da salvação.
A divisão proposta para as aulas foi muito positiva, facilitando nossa compreensão
a partir dos momentos históricos do Antigo Testamento. Igualmente positiva foi a
abordagem a partir dos textos bíblicos em sua língua original, algo que também considero
essencial para que tenhamos uma visão adequada da mensagem que o texto buscava
transmitir.

Por meio do curso, tornou-se possível afirmar que há um protagonismo feminino
na Bíblia, algo que destoa das afirmações comuns de que os textos sagrados judaicocristãos são essencialmente machistas e patriarcais. Resgatar a importância das mulheres
no Antigo Testamento só prova o contrário: sem a presença das mulheres, sem a ação
delas, a história seria radicalmente diferente.
Penso que é necessário espalhar esse conhecimento e esse olhar mais amplo sobre
as mulheres e sobre a Bíblia como um todo. Nesse sentido, é urgente uma revisão daquilo
que é ensinado em nossas igrejas e grupos pastorais tendo em vista uma adequação à
mensagem real que a Bíblia transmite.
Essa revisão certamente contribuiria para uma revalorização da presença feminina
junto à Igreja e sua importância na vida comunitária católica, por exemplo. Mas além
disso, auxiliaria a superar preconceitos históricos ocasionados por interpretações errôneas
dos textos sagrados no qual a mulher seria vista em situação de inferioridade.
Por fim, saúdo a professora Lidice pela maneira como conduziu o curso e pela
oportunidade dada a cada um a partir do compartilhamento de seu conhecimento sobre o
tema que nos fez olhar com outros olhos para a figura da mulher na Bíblia. Certamente
todos nós ficamos ansiosos pelos próximos módulos.

