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Resumo 
  
  

 
 
Viero, Gloria Josefina; Miranda, Mario de França. Inculturação da fé no 
contexto do feminismo. Rio de Janeiro, 2005. 2005p. Tese de Doutorado. 
Departamento de Teologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

O feminismo, como movimento político e cultural de emancipação e 

libertação das mulheres, na sua pluralidade de realizações, emerge como lugar de 

nova inculturação. A experiência salvífica, interpretada na perspectiva cultural do 

feminismo, provoca mudanças em todas as dimensões da prática e da linguagem 

da fé. A Teologia Feminista, como uma expressão dessa inculturação, não só 

critica o passado e o presente da Igreja patriarcal, como também colabora para 

recuperar hoje os mananciais de vida plena da tradição cristã, influindo para o 

desenvolvimento de uma nova configuração histórica do cristianismo. Os 

caminhos bíblicos da Sabedoria, reapropriados numa perspectiva feminista, são 

marcos teológicos referenciais de uma vida cristã mais integradora, centrada em 

relações mais igualitárias e recíprocas. Também se tornam fonte de nova 

linguagem religiosa e teológica. Inspiram o uso de imagens femininas de Deus de 

forma equivalente, em relação às imagens masculinas, partindo de uma nova visão 

da experiência humana das mulheres. O novo paradigma lingüístico se torna uma 

mediação histórica necessária para uma compreensão menos inadequada da 

presença salvífica de Deus, que suscita e afirma caminhos de plena humanização 

de mulheres e homens, e de um mundo mais igualitário. No atual contexto de 

reforço de uma instituição eclesial centrada no clero masculino hierárquico, o 

processo de inculturação no contexto do feminismo colabora para manter na Igreja 

uma experiência da fé, que visibilize Cristo entre nós gerando comunidades cristãs 

e sociedades mais inclusivas.     

 
 
 
Palavras-chave:  

Inculturação, experiência salvífica, feminismo, teologia feminista, mulher, Sabedoria. 
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Abstract 
  

 
 
 
Viero, Gloria Josefina; Miranda, Mario de França. Inculturação da fé no 
contexto do feminismo. Rio de Janeiro, 2005. 2005p. Tese de Doutorado. 
Departamento de Teologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

Feminism as a political and cultural movement of emancipation and 

women freedom emerges as a place of new inculturation. The salvific experience, 

when interpreted on cultural perspective, evokes changes in all dimension of faith 

practice and language. As an expression of this inculturation the feminist theology 

not only criticizes the past and of the patriarchal church. It also cooperates to 

recover the source of full life of Christian tradition influencing on the 

development of a new historical configuration of christianism. The wisdom set 

forth by the biblical message from a feminist perspective, suggests theological 

concepts that promote a Christian life that is centered on relationships that are 

bases on mutual respect and equality. This message becomes a way to 

communicate religious and theological new language. It inspires feminine images 

of God that represent the counterpart of the male images of God, but that are 

based on the experience of the women. This new linguistic paradigm becomes a 

historic mediation to increase the understanding of God’s salvifc experience that 

causes and confirms ways of complete humanization of men and women and of a 

more equalitarian world. In this present religious context where church hierarchy 

is centered on a male hierarchy, the inculturation process on the feminism context 

cooperates to expand the experience of faith within the church and generates 

Christian communities that are including as they present Christ to the world.  

 
 
 
Keywords:                         

Inculturation, salvific experience, feminism, feminist theology, women, Wisdom.
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