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RESUMO 

O estudo busca analisar uma tendência de debate verificável na produção da grande 

imprensa brasileira, tanto no noticiário quanto no colunismo político publicado entre os 

anos de 2010 e 2015 em veículos como Época, Folha de São Paulo e O Estado de São 

Paulo. Procuro identificar nesse corpus o crescimento de posições refratárias ao 

movimento evangélico - e mais especialmente ao subgrupo neopentecostal -, que se 

caracterizam como formas de denúncia a um “corpo estranho” a despontar no tecido 

social. O objetivo do trabalho é depreender a maneira como o secularismo se constitui 

como pathos, estabelecendo uma contínua dinâmica relacional com o elemento 

religioso, mas reivindicando para si um caráter neutro. A expansão sociopolítica 

evangélica é tomada como um ponto de partida, capaz de acionar sensibilidades 

seculares que antagonizam com comportamentos tidos como incompatíveis com 

determinado padrão de cidadania. 

 

PALAVRAS-CHAVE: religião; imprensa; secularismo; neopentecostalismo. 

 

 

O expressivo crescimento do segmento evangélico no país durante as últimas 

décadas pode ser notado não apenas pela presença ascendente de tais atores no campo 

social, politico e midiático brasileiro. Um conjunto de enunciados que apontam 

inquietações quanto a esse movimento pode também fornecer atalho para 

compreendermos respostas sensíveis frente ao aparecimento de novos agentes religiosos 

em busca por protagonismo no panorama brasileiro. 

 O crescimento dessa camada da população e as controvérsias públicas dele 

desencadeadas representam fenômenos de ordem sociológica cuja complexidade escapa 

aos objetivos deste trabalho, tendo sido alvo de recentes investimentos de antropólogos 

como Giumbelli (2008), Montero (2013) e Vital & Lopes (2012). Lastreado por essa 

análise já em curso na teoria social brasileira, busco observar pontualmente neste texto 

que a intensificação da presença evangélica no espaço público é responsável por criar 

uma atmosfera de suscetibilidades em torno do fenômeno religioso. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São Paulo, SP, de 04 

a 06 de Outubro de 2016. 
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 Sabemos que crenças, costumes e discursos atrelados a esse segmento passaram 

a fazer parte do noticiário e da realidade vivida no Brasil contemporâneo, alterando 

certo status quo que nos definia como “o maior país católico do mundo”. Mesmo sem 

perder o título, a sociedade brasileira parece buscar ainda novas acomodações para a 

pluralização das formas de se vivenciar o religioso e para a promoção da tolerância 

entre as modalidades de crença que ora assumem visibilidade. 

 Certas polarizações morais que rondam nosso debate público e exercem 

crescente influência em processos eleitorais - em torno de temas como a criminalização 

da homofobia, a legalização do aborto e das drogas recreativas etc. - passam a contar 

com a presença de vozes e valores religiosos de maneira mais vigorosa, tendo as 

lideranças evangélicas por diversas vezes assumido o centro da cena conservadora na 

luta para “definir o Brasil”. Essa participação mais evidente do elemento religioso no 

espaço público foi notabilizada em diferentes momentos de nossa história recente. 

Lembremos, por exemplo, que a pressão de grupos religiosos teve influência decisiva na 

campanha eleitoral de 2010, constrangendo os presidenciáveis Dilma Rousseff e José 

Serra a se posicionarem contra a legalização do aborto; na interrupção do programa 

“Escola sem Homofobia” do Ministério da Educação, tendo em vista a controvérsia em 

torno do material que ficou conhecido como “kit gay”; na tramitação de um projeto de 

decreto que pretendia revogar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia e 

autorizar profissionais a oferecerem “tratamento” para a homossexualidade; dentre 

diversos outros estridentes capítulos da política nacional nos últimos anos. 

 Desde 2003, a formalização da Frente Parlamentar Evangélica sinaliza a 

presença de um front que pretende representar em bloco os interesses do “Brasil cristão” 

em nossas guerras culturais. Analisando a atuação dessa bancada em disputas 

concernentes aos direitos das mulheres e da comunidade LGBT, Vital & Lopes (2012) 

comentam que a estratégia utilizada pelos religiosos para influenciar a opinião pública 

tem consistido no acionamento de pânicos morais, conceito que exprime um processo 

de resistência à transformação dos limites morais coletivos, tendo no medo à mudança 

seu instrumento de controle social. Pânicos morais são uma forma de sensibilização 

coletiva que identifica um comportamento como uma ameaça à sociedade, a exemplo de 

como a homossexualidade tem sido historicamente caracterizada por lideranças 

conservadoras que se opõem à luta pelos direitos da comunidade LGBT. 
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 O fundamento do pânico moral, contudo, “não é um discurso exclusivo ou uma 

invenção de grupos conservadores, mas algo que é compartilhado por setores mais 

amplos da sociedade, sendo acionado por eles com o intuito de lograrem sucesso no 

embate em que estão envolvidos” (VITAL & LOPES, 2012). A sensibilização quanto 

aos perigos que esses atores identificam no campo social demanda, assim, a elaboração 

de discursos de resistência a condutas ou propostas políticas que desafiem os padrões 

morais tidos por eles como corretos. 

 Essa maior visibilização de valores religiosos no espaço público e na política 

institucional vem impulsionando um esforço de reflexão a respeito de temas pouco 

debatidos e investigados no cenário brasileiro, como secularização e laicidade
3
. Isso 

porque a presença dos evangélicos 

deu visibilidade para antigas questões e atores que não eram muito 

vistos e para situações que não eram acentuadas e legitimamente 

questionadas, como a própria presença do religioso no espaço público 

- seja em instituições como Judiciário, Assembleias Legislativas e 

Câmaras, hospitais e asilos públicos, nas escolas etc. Com o avanço 

dos evangélicos na política na década de 1980, a discussão em torno 

da laicidade do Estado e da secularização da sociedade se fez mais 

presente. (VITAL & LOPES, 2012) 
 

 Tal avanço representa assim uma oportunidade histórica de tematização do 

processo de secularização da sociedade e do nível de laicidade do Estado no Brasil. 

Seguindo a proposta de Talal Asad (2003), contudo, sugiro que uma fundamental 

dimensão desse fenômeno talvez venha sendo negligenciada: a existência de uma 

contraparte relacional no campo de batalha da opinião pública. Testemunhamos 

também argumentos de agentes e discursos que recusam a influência religiosa no 

enfrentamento político e na discussão sobre temas que tangenciam a moralidade. 

 Acredito então que uma maneira produtiva de diagnosticar impasses do campo 

social brasileiro talvez seja enfocar menos a agenda explicitamente conservadora 

defendida por certos grupos religiosos, e mais o caráter “neutro” atribuído à posição 

secular em que se colocam seus oponentes. É exatamente porque a emergência de um 

                                                 
3
 Como mostra Vital da Cunha & Lopes (2012), o impacto da presença dos evangélicos na agenda pública 

pode ser avaliado “por uma contabilização comparativa entre o número de trabalhos - entre teses, 

dissertações, artigos e livros - sobre laicidade publicados no Brasil no período de 1950 a 1989 e os 

publicados no Brasil de 1990 a 2012. No primeiro período investigado foram encontrados somente 5 

(cinco) trabalhos. No segundo período, especificamente a partir de 1998, foram contabilizados 96 

trabalhos.” (Dados encontrados através de levantamento assistemático realizado em sites, a partir das 

mesmas palavras-chave utilizadas para a pesquisa no Scielo e no Portal de Periódicos da Capes) 
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segmento religioso parece ameaçar conquistas da experiência republicana que somos - 

como pensadores ou meros cidadãos - chamados a lidar com seu aparecimento, 

mobilizando ideias e vocabulários que possibilitem a denúncia de suas eventuais 

arbitrariedades.  

 É nesse movimento que entendo, com Asad, que o domínio do secular só pode 

ser perscrutado em suas sombras. Há aqui, sempre, uma dinâmica relacional com o 

religioso: o secular torna-se passível de observação somente através de uma inversão de 

perspectiva que nos permita tematizar não a religião em si, mas os discursos e as 

tensões que a produzem como um âmbito específico da vida social. 

 Quero sugerir a ideia de que o debate nacional assiste a uma reação ampliada de 

nossa sensibilidade secular à sobrelevação de novos e enigmáticos atores religiosos, e 

escolho enfocar discursos de resistência à presença dos evangélicos - em especial, dos 

neopentecostais - já que o debate público recente no Brasil parece ter encontrado nos 

excessos de fé encarnados por esse grupo uma fonte para numerosas controvérsias. 

 É preciso esclarecer esse argumento: não se trata de dizer que, no contexto 

brasileiro, assistamos a uma mera cruzada discursiva contra os evangélicos. O que 

busco detectar é o afloramento de um sensorium secular (HIRSCHKIND, 2011), ou 

seja, um regime de percepções sobre o ambiente público através do qual 

experimentamos e interpretamos sensações a respeito do domínio do religioso. Nesse 

sentido, opto por observar discursos de reação à ascensão evangélica por acreditar que a 

atitude de crença associada a esse grupo sintomatiza um excesso que afeta nossa 

percepção secular sobre o fenômeno religioso nos últimos anos. 

 A presença evangélica representa assim uma chave de acesso a sensibilidades 

que são discursificadas, de modo sempre relacional, como contraparte ao aparecimento 

do religioso. Prefiro entender que as críticas a tal ascensão podem ser mais do que 

meras demonstrações de “bom senso político”, como seriam tomadas por qualquer 

pessoa minimamente instrumentalizada pelo vocabulário liberal. Esses enunciados 

podem ser vistos também como amostragens da maneira pela qual o secular vem a ser 

construído como virtude política no Brasil contemporâneo, a partir de termos e ideias 

que afloram necessariamente como resposta à presença religiosa. Ao enfocarem os 

abusos cometidos pelos evangélicos em sua intervenção no campo social e político, 
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essas falas prescrevem, a contrapelo, padrões desejáveis de crença e cidadania em um 

contexto democrático. 

 Selecionarei peças exemplares desse movimento discursivo com o intuito de 

mostrar como ele se origina de lugares de fala privilegiados. Além de aparecimentos 

dentro do noticiário mais corrente, tais discursos são articulados por intelectuais e 

formadores de opinião, notabilizando-se pela intenção de sensibilizar os leitores quanto 

aos riscos do rumo que a sociedade política brasileira parece tomar. 

 

*** 

 

 A jornalista Eliane Brum deu forma ao quadro que busquei diagnosticar acima 

ao assinar um artigo intitulado “A dura vida dos ateus em um Brasil cada vez mais 

evangélico”
4
, publicado por Época. No texto, Brum relata que, após saber que conduzia 

uma jornalista, um taxista em São Paulo teria comentado sobre a vontade de melhorar o 

português: “estudei, mas escrevo tudo errado”, teria dito o motorista. Brum constrói o 

perfil de um jovem de pouca instrução, com o qual procura travar uma conversa 

civilizada sobre o tema da religião. Contudo, o pertencimento religioso do taxiste de 

menos de 30 anos impede o debate nesses termos. 

- Você é evangélico? 

 - Sou! 

 - De que igreja? 

 - Tenho ido na Novidade de Vida. Mas já fui na Bola de Neve. (…) 

De que religião você é? 

- Eu não tenho religião. Sou ateia. 

- Deus me livre! Vai lá na Bola de Neve. 

- Não, eu não sou religiosa. Sou ateia. 

- Deus me livre! 

- Engraçado isso. Eu respeito a sua escolha, mas você não respeita a 

minha. 

- (riso nervoso) 

- Eu sou uma pessoa decente, honesta, trato as pessoas com respeito, 

trabalho duro e tento fazer a minha parte para o mundo ser um lugar 

melhor. Por que eu seria pior por não ter uma fé? 

- Por que as boas ações não salvam. 

(…) 

                                                 
4
 “A dura vida dos ateus em um Brasil cada vez mais evangélico”, artigo de Eliane Brum publicado pela 

revista Época na edição de 14 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/11/dura-vida-dos-ateus-em-um-brasil-cada-vez-

mais-evangelico.html. Acesso em 26 de dezembro de 2015. 
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- Sabe o que eu acho curioso? Que eu não queira tirar a sua fé, mas 

você queira tirar a minha não fé. Eu não acho que você seja pior do 

que eu por ser evangélico, mas você parece achar que é melhor do que 

eu porque é evangélico. Não era Jesus que pregava a tolerância? 

- É, talvez seja melhor a gente mudar de assunto... 
 

 A situação motivou Brum a “tentar compreender como essa porção cada vez 

mais numerosa do país está mudando o modo de ver o mundo e o modo de se relacionar 

com a cultura. Está mudando a forma de ser brasileiro”. Para a jornalista, a insistência 

do taxista em que ela visitasse uma igreja evangélica derivava de sua recusa em aceitar 

que “uma pessoa que parecia do bem fosse ateia”. 

 O mercado neopentecostal consiste, nas palavras de Brum, em um crescente 

risco à “convivência entre vizinhos. Ou entre taxistas e passageiros”. A razão seria a 

lógica capitalista que rege a fé em tais igrejas, onde “não há como ser um evangélico 

não praticante. (…) É preciso que os fiéis estejam dentro das igrejas para consumir um 

dos muitos produtos milagrosos ou para serem consumidos por doações em dinheiro ou 

em espécie”. Isso geraria uma disputa entre as próprias igrejas, reproduzida na maneira 

como seus seguidores buscam convencer novos fiéis. 

 Para Brum, aqueles que estão fora do “mercado da fé” são os que representam a 

maior ameaça aos neopentecostais: os ateus. “É possível convencer um católico, um 

espírita ou um umbandista a mudar de religião. Mas é bem mais difícil - quando não 

impossível - converter um ateu. Para quem não acredita na existência de Deus, qualquer 

produto religioso (…) não tem qualquer apelo”. A jornalista comenta o medo 

compartilhado entre seus amigos ateus de que o cerco religioso se aperte: “acuados, têm 

preferido declarar-se ‘agnósticos’. Com sorte, parte dos crentes pode ficar em dúvida e 

pensar que é alguma igreja nova”. 

 Ainda que o crescimento evangélico no Brasil “venha sendo investigado tanto 

pela academia como pelo jornalismo, é pouco para a profundidade das mudanças que 

tem trazido à vida cotidiana do país”, afirma a jornalista. Essas transformações têm a 

ver com a gradativa extinção da cordialidade que historicamente pautou as relações 

sociais no Brasil: “me arriscaria a dizer que a liberdade de credo - e, portanto, também 

de não credo - determinada pela Constituição está sendo solapada na prática do dia a 

dia. Não deixa de ser curioso que, no século XXI, ser ateu volte a ter um conteúdo 

revolucionário”, arremata Brum. 
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 Esse texto dá contornos precisos ao afloramento de nosso sensorium secular 

frente à expansão evangélica.  Ao mencionar o caráter subversivo de declarar-se ateia no 

Brasil contemporâneo, Brum assinala a qualidade despótica do movimento 

neopentecostal em crescimento no país. Segundo a jornalista, a ameaça colocada para a 

convivência entre vizinhos, ou entre motoristas e passageiros, está intimamente 

relacionada à incapacidade dos crentes em aceitar a diferença da “não fé”. 

 Afetada assim pelo surgimento de um mercado que espalha igrejas de “nomes 

cada vez mais imaginativos pelas esquinas das grandes e das pequenas cidades, pelos 

sertões e pela floresta amazônica”, Brum define com a “parábola do taxista” a 

aparentemente mais ruidosa cisão social provocada pela experiência da fé no Brasil 

atual. “Se Deus existe, que nos livre de sermos obrigados a acreditar nele.”, conclui. 

 

*** 

 
A ideia não é julgar. É escrever sobre um Brasil que está mudando. 

Por exemplo: o censo do IBGE aponta que entre 2000 e 2010, a 

proporção de católicos no Brasil foi de 74% para 64,5%. Já os 

evangélicos galoparam de 15% para 22% (42 milhões de brasileiros). 

Por isso, pretendo gastar mais do que um punhado de linhas para falar 

sobre um segmento tão emergente e, ao mesmo tempo, tão pouco 

compreendido por quem é de fora. (…) A proposta desse blog é esta: 

ir lá, sem réguas ideológicas, e conhecer um pouco da realidade 

deles.
5
 (grifos originais) 

 

 Esse texto integra a postagem “No princípio era o verbo”, do blog 

“Religiosamente”, lançado pela Folha de São Paulo em outubro de 2013. Comandado 

pela jovem jornalista Anna Virginia Balloussier, o espaço tem o objetivo, assumido no 

post de apresentação acima reproduzido, de realizar uma aproximação à realidade do 

“mundo religioso” no Brasil, com especial atenção aos evangélicos. 

 O lançamento do blog parece ser outra evidência de como a presença do 

segmento tem convocado a percepção secular no ambiente público brasileiro. Dedicado 

a analisar “o fascinante mundo das certezas religiosas”
6
, o espaço enfileira postagens de 

                                                 
5
 “No princípio era o verbo”, texto de Anna Virginia Balloussier disponível em: 

http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/10/29/no-principio-era-o-verbo/. Acesso em 27 de 

dezembro de 2015. 
6
 Ibid. 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 8 

títulos sugestivos: “PMs de Cristo contra o baixo-astral”
7
, sobre uma capelania que dá 

assistência a policiais cristãos no Estado de São Paulo; “Pornô evangélico pode?”
8
, 

sobre a relação dos evangélicos com a pornografia; “Programa de Aceleração do 

Credo”
9
, sobre a aproximação entre representantes do segmento e o Prefeito de São 

Paulo, Fernando Haddad; dentre outros. 

 Chamo atenção para duas dessas postagens que caracterizam as 

incompatibilidades entre o comportamento neopentecostal e o espaço público secular. 

Um texto que começa com a pergunta “Existe intolerância religiosa no Brasil?” tem 

como título “Pergunte à Raíssa”
10

, uma criança rejeitada pelos evangélicos por ser 

umbandista. 

Na escola, o coleguinha “valentão” dizia ter “nojinho” dela. “Ele 

ficava me xingando de macumbeira. Todo mundo ficava com nojo de 

mim”. Pouco adiantava reclamar à diretora da escola: segundo seus 

pais, ela era evangélica e não dava muita bola para o bullying contra a 

filha de oito anos. (…) O “chuta que é macumba” parece mais forte 

entre os neopentecostais - linha que inclui igrejas como a Universal e 

a Mundial do Poder de Deus. É aí que desafina o Brasil miscigenado, 

ecumênico e religiosamente sincretizado. 
 

 Além de mais intolerante, esse Brasil ameaçado pela presença neopentecostal 

também estaria se tornando menos liberal nos costumes. Em “Eles escolheram 

esperar”
11

, o blog aborda a famosa moralidade sexual cristã ao apresentar um 

movimento de jovens que abraçam a proposta da castidade, optando por manter relações 

sexuais apenas após o casamento: “ninguém deve transar antes do matrimônio, pois diz 

a Bíblia que se abster da ‘fornicação’ é ‘a vontade de Deus’”. A percepção secular da 

jornalista acerca da proposta se evidencia, por exemplo, na infantilização de uma das 

integrantes do movimento, uma jovem de 18 anos decidida a “não fornicar”: “com 

brincos da Minnie e aparelho odontológico no sorriso, Larissa é toda ouvidos à 

mensagem casta: ‘A gente pode ser chamado de louco, mas é uma escolha’”. 

                                                 
7
 Disponível em: http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2014/08/12/pms-de-cristo-contra-o-baixo-

astral/ 
8
 Disponível em: http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/11/08/porno-evangelico-pode/ 

9
 Disponível em: http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2013/10/29/pac-programa-de-aceleracao-do-

credo/ 
10

 “Pergunte à Raíssa”, texto de Anna Virginia Balloussier disponível em: 

http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2015/02/03/pergunte-a-raissa/ 
11

 “Eles escolheram esperar”, texto de Anna Virginia Balloussier disponível em: 

http://religiosamente.blogfolha.uol.com.br/2014/08/18/eles-escolheram-esperar/. Acesso em 27 de 

dezembro de 2015. 
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 O projeto da Folha de São Paulo é um sintoma da tendência que estou aqui 

esboçando por apostar em uma descrição do domínio do religioso sempre orientado pelo 

potencial de alteridade a causar em um leitorado secular. Apelando ao registro do humor 

no retrato do “fascinante mundo das certezas religiosas”, o espaço, determinado a “não 

julgar”, prescreve para sua audiência uma relação de permanente antinomia em relação 

à maneira com que os religiosos atribuem sentido para sua experiência. 

 Do “chuta que é macumba” aos “brincos da Minnie”, as postagens recorrem ao 

exótico do comportamento de diferentes grupos religiosos, tendo nos evangélicos seu 

assumido alvo preferencial. Ao buscar “conhecer um pouco da realidade deles”, o blog 

promovido por um dos principais jornais do país dá provas de como o domínio do 

secular se constrói sempre em relação ao religioso, reclamando para si uma posição 

ideológica neutra, como explicitado no próprio texto de apresentação da plataforma. 

 

*** 

 

 Um episódio fundamental para entender o crescimento da força religiosa no 

cenário político aconteceu durante a campanha presidencial de 2010, na qual o 

desempenho da candidatura de Dilma Rousseff foi comprometido pelo posicionamento 

da petista a favor da legalização do aborto. Publicada entre os dois turnos da campanha 

de 2010, a reportagem de capa “Deus entrou na eleição”, de Época, afirmava que os 

efeitos da discussão sobre valores religiosos no segundo turno estavam ainda 

indefinidos, mas que o acirramento dos discursos no processo eleitoral revelava a 

intensificação desse condicionante no quadro político brasileiro. Interpretar tal cenário, 

insinuava a reportagem, demandava avaliar os pânicos morais a que estariam 

suscetíveis as camadas mais populares do país: 

A onda emocional que Dilma está enfrentando pode ser avaliada pelo 

depoimento do evangélico carioca Otacílio Galdino Soares, de 34 

anos. Ele diz que planejava votar em Dilma no primeiro turno - “por 

causa de Lula” -, mas mudou de ideia. “Ouvi na igreja que ela é a 

favor do casamento gay, isso é uma coisa abominável aos olhos de 

Deus”, diz Galdino. Frequentador da igreja Casa da Bênção e 

morador de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele está 

desempregado. Diz-se satisfeito com o governo, mas começou a ter 

informações ruins sobre Dilma com o pastor e outros fiéis. “A notícia 

corre, o boca a boca é forte”, afirma. “Ouvi que ela disse que nem 
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Jesus Cristo tirava essa eleição dela. Como alguém pode achar que é 

maior do que Deus?” Dilma nega ter dito essa frase infeliz, mas o 

boato, alimentado pelo jogo sujo da política, prevaleceu.
12

 

 

 A caracterização de Otacílio Soares - desempregado e evangélico - como porta-

voz do “rio de opinião subterrâneo” que se movia contra Dilma Rousseff na campanha 

de 2010 sugeria um novo dado: a influência exercida pelas crenças religiosas dentro das 

escolhas políticas desses atores cada vez mais numerosos, capazes de definir o futuro do 

país. 

 

*** 

 

 No artigo “Coalização dos céus?”, publicado por O Estado de São Paulo em 

2012, Renato Lessa, autoridade da filosofia política no Brasil, argumentou a premência 

de uma “república de ateus”. Lessa comentava a indicação do então senador Marcelo 

Crivella (PRB-RJ) ao posto de Ministro da Pesca durante o primeiro mandato de Dilma 

Rousseff: “a unção ministerial do senador Crivella, para além do que possui de 

autoevidente, é portadora de presságios ainda mais preocupantes do que o usual”
13

. A 

crítica pautava-se na ideia de que Dilma Rousseff, sob a exigência de fazer coalizões 

com diferentes grupos políticos, teria sucumbido à ascendente influência evangélica. Tal 

concessão seria alarmante sobre as escolhas da presidente na busca por governabilidade, 

e de seu alinhamento a projetos políticos que poderiam provocar vultosos danos à 

sociedade brasileira. 

 É curioso notar, contudo, que Lessa não aponta no artigo fato que desabone a 

trajetória pública de Crivella - como poderiam ser, por exemplo, beneficiamentos 

políticos a pautas ou grupos religiosos. O que desautoriza a indicação do senador como 

Ministro de Estado e revela uma traição mesma à coisa pública é a identidade religiosa 

de Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. 

É o caso de perguntar: é razoável que crenças particulares constituam 

base para legislação e políticas públicas? (…) Uma república de ateus 

é não só viável, mas pode ser uma condição necessária para a proteção 

                                                 
12

 Ibid. 
13

 “Coalização dos céus?”, artigo de Renato Lessa publicado por O Estado de São Paulo em 4 de março 

de 2012. Disponível em: http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,coalizao-dos-ceus-imp-,843821. 

Acesso em 21 de dezembro de 2015. 
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contra a intolerância religiosa. Trata-se de uma tese que pode chocar o 

leitor, pela aparente ausência de espiritualidade, mas pode ser 

interpretada de modo inverso: a garantia de incolumidade diante do 

que creio só pode ser dada se sou protegido da intolerância promovida 

por outras crenças. Só pode fornecer tal garantia um Estado 

indiferente a todas as crenças e, neste sentido, desespiritualizado.
14

 

 

 

*** 

 

 Nas duas últimas campanhas presidenciais, esse debate foi protagonizado por um 

personagem cujas crenças religiosas igualmente despertaram nosso senso secular. O 

capital eleitoral amealhado por Marina Silva, que ultrapassou os 19 milhões de votos 

em 2010, transformou a ambientalista em uma força do cenário político brasileiro. 

 Ao longo da campanha de 2014, as sensibilidades em torno do pertencimento 

religioso de Marina Silva seriam decisivamente aguçadas pela polêmica revisão de seu 

programa de governo, com o recuo de acenos feitos à comunidade LGBT. Alegando que 

o gesto consistia em uma falha na editoração do material
15

, Silva seria criticada pela 

inconsistência de sua defesa da laicidade do Estado. A partir de então, não apenas 

militantes LGBT, mas diversos formadores de opinião passariam a ver na religiosidade 

da ambientalista uma ameaça à res publica. 

 Na Folha de São Paulo, o artigo “Desvendando Marina”, o físico Rogério Cezar 

de Cerqueira Leite enunciaria as dúvidas colocadas sobre a zona de influência das 

crenças da candidata em sua atuação política. Leite afirmava um estranhamento coletivo 

em relação à Marina: “todos reconhecem sua honestidade e inquestionável obstinação 

pelo progresso do homem brasileiro. Mas, por que então esse embaraço? Essa 

inquietação?”
16

. Frente à crescente vinculação de sua imagem à de uma religiosa 

dogmática, a candidata diria, em entrevista à Rede Globo, que a associação de sua fé 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 “Marina defende Estado laico e união de pessoas do mesmo sexo”, matéria não assinada publicada pela 

Folha de São Paulo em 1de setembro de 2014. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1509197-marina-defende-estado-laico-e-uniao-de-pessoas-

do-mesmo-sexo.shtml. Acesso em 27 de dezembro de 2015. 
16

 “Desvendando Marina”, artigo de Rogério Cezar de Cerqueira Leite publicado pela Folha de São Paulo 

em 31 de agosto de 2015. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1508376-

rogerio-cezar-de-cerqueira-leite-desvendando-marina.shtml. Acesso em 27 de dezembro de 2015. 
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com sua conduta política seria uma estratégia “que as pessoas foram construindo para 

tentar passar a imagem de que eu sou fundamentalista”.
17

 

 A essa altura, a imagem já parecia devidamente construída. Em O Estado de São 

Paulo, um artigo do psicanalista Joel Birman definiria a percepção secular em torno da 

candidata nos seguintes termos: 

O tom fundamentalista-messiânico se articula na figura de Marina 

Silva e sua origem pobre, representando o Brasil profundo dos 

seringais da Amazônia. Marina ecoa em todas as periferias das 

grandes cidades como uma vencedora inconfundível, promovendo 

uma aura de encantamento coletivo que reforça as marcas do 

messianismo. (…) Não resta a menor dúvida de que lança mão de 

razões de ordem religiosa para pensar a sociedade política. Não resta 

dúvida de que estamos confrontados aqui com as marcas 

inconfundíveis do fundamentalismo evangélico no campo político 

brasileiro, (…) de forma que o dito fundamentalismo se transforma 

num obstáculo crucial para resolver os grandes impasses presentes na 

atualidade brasileira, (…) indicando uma inflexão decisiva no espaço 

social brasileiro, bastante inquietante para os destinos de nossa 

sociedade política.
18

 
 

Dullo e Quintanilha (2015) perseguem o sentido desse fenômeno histórico ao 

colocarem em foco distintas retóricas sobre religião nas campanhas de Dilma Rousseff e 

Marina Silva em 2014. Enquanto Silva reiterou a defesa da laicidade do Estado em seu 

programa de governo e entrevistas, recusando-se a fazer alianças com políticos e 

movimentos religiosos, Rousseff visitou diversas igrejas e, após realizar um discurso 

permeado de referências bíblicas em uma Assembleia de Deus em São Paulo, declarou: 

“O Estado brasileiro é um Estado laico. Mas, citando o salmo de Davi, queria dizer que 

feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”. 

 O enunciado poderia ter sido assumido pelos comentadores políticos como uma 

amostra de interesses religiosos recônditos na campanha petista. Contudo, ao ser 

proferido por Rousseff, seu efeito estaria neutralizado: se chamou atenção no 

                                                 
17

 “Marina diz que querem rotulá-la como fundamentalista”, matéria de Wladimir Dandrade publicada por 

O Estado de São Paulo em 2 de setembro de 2014. Disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,marina-diz-que-querem-rotula-la-como-

fundamentalista,1553453. Acesso em 27 de dezembro de 2015. 
18

 “Religião no meio”, artigo de Joel Birman publicado no suplemento Aliás, de O Estado de São Paulo, 

em 6 de setembro de 2014. Disponível em: http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,religiao-no-

meio,1555948. Acesso em 27 de dezembro de 2015. 
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noticiário
19

, a frase não chocou a audiência secular, a ponto de ter sido incorporada nos 

materiais publicitários da campanha da candidata, como claro aceno aos evangélicos. 

 Quais são os termos em jogo nessa operação que distingue as agendas de 

Rousseff e Silva quanto à laicidade do Estado brasileiro? O contraditório do caso 

consiste em que a candidata reconhecida por sua falta de religiosidade esteja autorizada 

a “afirmar uma relação positiva entre a nação e o Deus cristão, ao passo que a candidata 

que é publicamente crente no Deus cristão faz questão de afirmar que o Estado deve se 

manter separado da Igreja”. (p. 180) 

 Trata-se de uma significativa distinção entre lugares de fala, que permite 

visualizar ambivalências da percepção pública quanto às relações entre religião e 

política no Brasil recente, as quais, como aqui argumento, parecem estar intimamente 

relacionadas ao avanço do segmento evangélico. O salmo enunciado por Dilma é 

encarado não como uma expressão de convicções sinceras, mas como fruto de 

exigências do jogo eleitoral, ao contrário das crenças de Marina, cuja autenticidade 

representaria um risco político. O enunciado de Dilma Rousseff pode ser tomado como 

uma concessão cínica dentre outras que fazem parte da dinâmica eleitoral, enquanto a 

defesa da laicidade feita por Marina Silva é percebida como impostura de efeitos 

potencialmente nefastos para a realidade brasileira. 

Contudo, seria apressado interpretar esse fenômeno como mero “preconceito” 

contra Silva. É preciso identificar que as críticas que recebe correspondem a uma 

denúncia secular sobre a vulnerabilidade da “sociedade política” frente a uma 

experiência de crença religiosa que parece ter o potencial de assaltar sua isonomia. 

 É dizer: a oposição à religiosidade de Marina Silva enfoca uma suposta agenda 

oculta inerente à fé da candidata, de maneira que sua defesa do princípio da laicidade 

soa falsa. Silva representa uma ameaça na medida em que seu “fundamentalismo” é 

tomado como ideologia, ou seja, como um propósito de estabelecer uma relação de 

dominação social cuja lógica de legitimação permaneceria não-transparente. (ŽIŽEK, 

1996, p. 13) 

                                                 
19

 Ver, por exemplo: “‘Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor’, discursa Dilma em encontro com 

evangélicas”, matéria publicada por O Globo em 8 de agosto de 2014; “‘Feliz é a nação cujo Deus é o 

Senhor’, diz Dilma a evangélicos”, matéria publicada por O Estado de São Paulo em 8 de agosto de 2014. 
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 É intrigante notar que, no teatro dos discursos eleitorais aqui tematizado, o dado 

político apreendido como verdadeiro - a experiência de fé de Marina Silva - seja 

também caracterizado como o mais ideológico, e, por isso mesmo, perigoso. “A posição 

de Marina nessa polaridade deve-se a um jogo de associações que revela menos sobre a 

candidata do que sobre certas sensibilidades seculares da política brasileira. Ela aparece 

como um suporte para a expressão do que é e do que esperar de uma mulher evangélica 

como representante política”. (DULLO & QUINTANILHA, 2015, p. 189) 

 

*** 

 

De onde brota então o hiato entre a “opinião pública” e esse “rio de opinião 

subterrâneo”, que deixa nossa sensibilidade secular tão perplexa? Antes de se 

qualificarem como “perseguição” aos evangélicos, as sensibilidades seculares aqui 

exemplificadas parecem corresponder à estipulação de categorias quanto ao que é ou 

não socialmente aceitável no âmbito das condutas religiosas, fenômeno caudatário do 

amadurecimento da democracia brasileira. É possível que estejamos lidando com um 

processo de reconhecimento dos espaços da fé, no qual a opinião pública se torna o 

terreno de disputa da legitimidade política de cada forma de crer e agir em termos 

religiosos.  

 Ao mesmo tempo, os discursos que constroem o domínio do secular em 

oposição ao campo religioso costumam reclamar para si um caráter de neutralidade 

ideológica, como se a “religião” fosse definida sem dinâmica relacional, que lhe imputa 

uma essência contínua, e efeitos predizíveis. Essas práticas discursivas seculares 

representam, elas também, um “poder moderador” capaz de definir desejáveis padrões 

de crença e cidadania. É de dentro desse parâmetro que a crença religiosa passa a ser 

frequentemente percebida por segmentos da opinião pública não apenas como 

excessiva, mas como manifestação do pensamento autoritário. 

Em nossas sociedades seculares, as pessoas que mantêm um 

pertencimento religioso substancial estão em uma posição delicada: 

ainda que sejam autorizadas a praticar sua crença, essa crença é 

“tolerada” como uma escolha/opinião pessoal idiossincrática; no 

momento em que a apresentam como aquilo que significam (uma 

questão de pertencimento substancial), são acusadas de 

“fundamentalismo”. (ŽIŽEK, 2006, p. 330-331) 
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 Discursos como aqueles que enfoquei neste texto recorrem a uma narrativa de 

progresso elaborada no início do período moderno, com base na expectativa do declínio 

social da religião e seu fatal constrangimento a uma questão de consciência individual, à 

margem da vida política. O espaço público contemporâneo, no qual as experiências 

religiososas se notabilizam de maneira onipresente, sugerem o desmentido desse 

argumento e apresentam, à reflexão acadêmica, o urgente desafio de interpretar a 

relação entre o secular e o religioso a partir de novas chaves analíticas.  
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