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COSTA, Emerson Roberto da. República Federativa Evangélica: uma
análise de gênero sobre a laicidade no Brasil a partir da atuação dos/as
parlamentares evangélicos/as no Congresso Nacional no exercício da 54ª
Legislatura. 2016. 222 p. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) –
Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo
do Campo.

RESUMO

Essa pesquisa objetiva a análise da relação entre religião e política, em perspectiva de
gênero considerando a atuação de parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura (de 2011
a 2014) e a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à
promulgação de leis e ao desenvolvimento de políticas públicas que contemplem, dentre
outras, a regulamentação do aborto, a criminalização da homofobia, a união estável entre
pessoas do mesmo sexo e os desafios oriundos dessa posição para o Estado Brasileiro que se
posiciona como laico.
Ora, se laico remete à ideia de neutralidade estatal em matéria religiosa, legislar legitimado
por determinados princípios fundamentados em doutrinas religiosas, pode sugerir a
supressão da liberdade e da igualdade, o não reconhecimento da diversidade e da
pluralidade e a ausência de limites entre os interesses públicos / coletivos e privados /
particulares.
Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento dessa pesquisa fundamentam-se
na análise e interpretação bibliográfica visando estabelecer a relação entre religião e
política, a conceituação, qualificação e tipificação do fenômeno da laicidade; levantamento
documental; análise dos discursos de parlamentares evangélicos/as divulgados pela mídia,

proferidos no plenário e adotados para embasar projetos de leis; pesquisa qualitativa com a
realização de entrevistas e observações das posturas públicas adotadas pelos/as
parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Evangélica - FPE. Porquanto, os
postulados das Ciências da Religião devidamente correlacionados com a interpretação do
conjunto de dados obtidos no campo de pesquisa podem identificar o lugar do religioso na
sociedade de forma interativa com as interfaces da laicidade visando aprofundar a
compreensão sobre a democracia, sobre o lugar da religião nas sociedades contemporâneas
e sobre os direitos difusos, coletivos e individuais das pessoas.

Conceitos-chave:
Religião – Política – Modernidade - Laicidade – Evangélicos/as - Gênero
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COSTA, Emerson Roberto da. República Federativa Evangélica: un análisis
de género sobre la laicidad en Brasil a partir de las acciones de los/las
parlamentarios evangélicos/as al Congreso Nacional em el curso de la
Legislatura 54ª. 2016. 222 p. Tesis (Doctorado en Ciencias de la Religión) –
Faculdade de Humanidades e Direito, Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo
do Campo.

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la religión y la políti ca en
la perspectiva de género teniendo en cuenta el papel de los parlamentarios evangélicos / as
de la Legislatura 54ª (2011-2014) y la forma de intervención de estos actores en el espacio
político brasileño como la promulgación de leyes y el desarrollo de políticas públicas que
aborden, entre otros, la regulación del aborto, la criminalización de la homofobia, la unión
estable entre personas del mismo sexo y los desafíos derivados de esta posición por el
Estado brasileño, que se ha posicionado como laico.
Pero si laico se refiere a la idea de la neutralidad del Estado en materia religiosa, legislar
legitimado por ciertos principios basados en doctrinas religiosas, pueden sugerir la
supresión de la libertad y de la igualdad, la falta de reconocimiento de la diversidad y de la
pluralidad y la ausencia de límites entre los intereses públicos / colectivos y privado /
particular.
Los procedimientos metodológicos para el desarrollo de esta investigación se basan en el
análisis y la interpretación de la literatura para establecer la relación entre la religión y la
política, la conceptualización, calificación y clasificación del fenómeno de la laicidad;

encuesta documental; análisis de los discursos de los parlamentarios evangélicos/as
publicados por parte de los medios de comunicación, pronunciados en la sesión plenaria y
aprobó leyes para apoyar proyectos; investigación cualitativa con entrevistas y
observaciones de las posturas públicas adoptadas por los miembros parlamentários/as del
Frente Parlamentario Evangélico - FPE. En este sentido, los postulados de estudios
religiosos adecuadamente correlacionados con la interpretación del conjunto de datos
obtenidos en el campo de investigación, se puede identificar el lugar de la religión en la
sociedad de forma interactiva con interfaces de la laicidad con el objetivo de profundizar en
la comprensión de la democracia, en el lugar de la religión en las sociedades
contemporáneas y de los derechos difusos, colectivos e individuales de las personas.

Conceptos Clave:
Religión - Política - Modernidad – Laicidad - Evangélicos/as - Género
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COSTA, Emerson Roberto da. Evangelical Federal Republic: a gender
analysis of the secularism in Brazil from the actions of / the evangelical
parliamentary / as the National Congress in the course of the 54th
Legislature. 222 p. Thesis (Doctorate in religious studies) – Faculdade de
Humanidades e Direito, Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Religião da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo.

ABSTRACT

This research aims to analyze the relationship between religion and politics under the
gender perspective considering the role of evangelical parliamentarians in the 54th
Legislature (2011-2014) and how they intervene in the Brazilian political space as the
enactment of laws and the development of public policies that comprehend, among others,
the regulation of abortion, criminalization of homophobia, the stable union between people
of the same sex and the challenges resulting from this position for the Brazilian State that
has positioned itself as laic.
But if laic refers to the idea of state neutrality in religious matters, legislate legitimized by
certain principles based on religious doctrines may suggest the suppression of freedom and
equality, the lack of diversity and plurality recognition and the absence of boundaries
between public, collective and private or personal interests.
The methodological procedures for development of this research are based on the analysis
and interpretation of literature in order to establish the relationship between religion and
politics, the conceptualization, qualification and classification of phenomenon of laicity;
documentary survey; analysis of the speeches of evangelical parliamentarians published by
media, delivered in the plenary session or adopted to support projects laws; qualitative

research with interviews and observation of public postures adopted of parliamentary
members of Frente Parlamentar Evangélica– FPE (Evangelical Parliamentary Front). In this
sense, the postulates of Religious Studies, properly correlated with the interpretation of the
data set obtained in the search field, may identify the place of the religious one in the
society interactively with the laicity interfaces aiming to deepen the understanding
regarding democracy, the role of religion in contemporary societies and the diffuse,
collective and individual rights of people.

Key concepts:

Religion - Politics - Modernity – Laicism - Secularism - Evangelicals - Gender
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INTRODUÇÃO

O objetivo central dessa pesquisa é analisar, em perspectiva de gênero, a relação
entre religião e política no cenário brasileiro e os contornos que a laicidade adquire a partir
dessa conjuntura considerando a atuação de parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura
do Congresso Nacional (2011 a 2014). Por conseguinte, é salutar estabelecer a relação entre
religião e modernidade, considerando que esse processo é fundamental para a compreensão
das laicidades, da secularização e dos fatores subjacentes ao advento da modernidade.
Quanto à relevância acadêmica, deve-se postular que os estudos desenvolvidos sobre a
laicidade geralmente tratam o fenômeno de forma ampla, sobretudo na perspectiva do direito
positivo e da história social tendo como contexto referencial o campo religioso em macro
perspectiva. Nesse sentido, essa pesquisa apresenta um diferencial ao definir como universo
de análise especificamente a Frente Parlamentar Evangélica - FPE; embora esse conjunto de
parlamentares não represente estatisticamente o campo religioso e/ou político brasileiro em
sua totalidade, as características do grupo permitem o desenvolvimento de sugestivas
interpretações, a partir da conexão de múltiplas categorias de análise, levando-se em conta
que sua formatação apresenta aspectos diversos em relação à classe, etnia, gênero e
geracional.
Quanto à aplicabilidade social dessa pesquisa, sua relevância reside no imperativo de
se refletir sobre os processos sociais resultantes da modernidade, que transformam os
comportamentos e as identidades dos sujeitos. Nessa perspectiva, a relação entre religião e
política revela mais do que um processo ambíguo e paradoxal. Nela é possível aprofundar a
compreensão sobre a democracia e os desafios impostos para a sociedade, para a República e

para os direitos humanos. Analisar a relação entre religião e modernidade, a partir da
discussão da laicidade, é compreender as nuances de um período histórico marcado pela
transitoriedade das instituições e pela intensa transformação identitária dos sujeitos, num
território sem fronteiras, permeado por uma estrutura adaptável, ambivalente e inconstante,
que embora permita a cada sujeito desenvolver sua própria identidade, o projeta num mundo
marcado pela insegurança, angústia e incerteza na tentativa de solidificar estruturas altamente
fluidas. Logo, construir essa análise conjuntural na contemporaneidade a partir do Congresso
Nacional brasileiro requer, necessariamente, abordar a questão do religioso e, pela pauta
estabelecida pelos/as parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Evangélica – FPE essa
investigação requisita a perspectiva de gênero, motivo pelo qual essa proposta torna-se atual,
imperativa, pujante e, sobretudo, necessária.
Metodologicamente, essa construção baseia-se em pesquisa bibliográfica com leitura e
interpretação do referencial teórico, para compreender a relação entre religião e política,
objetivando conceituar, qualificar e tipificar a laicidade e estabelecer o percurso dos modelos
de laicidade desenvolvidos em contextos distintos. Os métodos adotados são o comparativo e
tipológico. Fundamenta-se em levantamento de dados de pesquisas quantitativas e qualitativas
já realizadas acerca do panorama político e religioso brasileiro, tais como o Censo 2010
(IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Religião e Política, Pesquisa
criminalização do aborto / IPAS, Evangélicos e doutrina no ar e Religião e UPPS (ISER Instituto de Estudos da Religião); Novas Formas de Crer e Mudança de Religião no Brasil
(CERIS - Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais), Os “Cabeças” do
Congresso Nacional, Radiografia do Congresso, Lista de influência, Estatísticas, Tendências
e Votações (DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) e Diversidade
Sexual e Homofobia no Brasil, Intolerância e respeito às diferenças sexuais (Fundação Perseu
Abramo em parceria com a instituição alemã Rosa Luxemburg Stiftung).
No desenvolvimento da pesquisa, foram consideradas as publicações de caráter
informativo e opinativo noticiadas em colunas, painéis, fóruns e editoriais do jornal de
circulação nacional Folha de S. Paulo veiculadas em seus canais eletrônicos. A delimitação
desse veículo jornalístico específico justifica-se pela pluralidade de publicações existentes e
que tratam do cenário político brasileiro. Soma-se a isso o fato dos canais do periódico
selecionado dedicarem espaços reconhecidamente quantitativos, com edições regulares,
acesso público facilitado e por desenvolverem conteúdos que demonstram a relação entre
religião e política a partir da atuação de atores religiosos no parlamento nacional.
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Esse material foi reunido em banco de dados a partir de clipping1 jornalístico e o corte
se deu, sobretudo, em torno de eventos públicos protagonizados por parlamentares
evangélicos/as com impacto na agenda política partidária e legislativa no período histórico
estabelecido no objeto de pesquisa. Deve-se pontuar, no entanto, que mesmo não compondo o
clipping jornalístico algumas matérias publicadas em outros periódicos também foram
analisadas, levando-se em conta a relevância, conteúdo e publicidade. Dentre outras
indicamos, por exemplo, a entrevista do deputado Marco Feliciano (PSC – SP) publicada na
Revista Playboy (Ano 39, Nº 467, Abril de 2014, p. 44 – 51).
As atuações dos/as parlamentares evangélicos/as foram acompanhadas através da
propositura de projetos de leis, discursos no plenário, atuação em comissões, relatorias e
posicionamento em votações; por conseguinte o portal eletrônico da Câmara Federal 2
configurou-se como fonte primordial para o acesso a essas informações. A consulta nesse
portal foi executada a partir do sistema de busca disponibilizado na base de dados eletrônica
tanto pelo perfil individual do/a deputado/a, como também pela ferramenta de filtro dos
projetos catalogados. Para desenvolver essa busca foram estabelecidos eixos temáticos
(orientação sexual, direitos reprodutivos e família) e palavras chave (casamento igualitário,
homossexualidade, diversidade sexual, aborto, homofobia, nascituro, dentre outras) para o
mapeamento de projetos de leis e políticas públicas que devidamente conectados e
confrontados por elementos da pesquisa de campo elucidassem os limites da laicidade no
Brasil.
O complemento à análise das performances dos/as parlamentares evangélicos/as se
deu a partir da coleta de informações veiculadas nas mídias sociais (Facebook, YouTube e
micro blog Twitter), além dos dados disponibilizados nos portais eletrônicos individuais dos
sujeitos e dos partidos políticos. Nesses canais foram coletados materiais relativos à agenda
pública que tivessem relação com a atividade parlamentar e explicitassem se a pertença
religiosa do sujeito é determinante ou não para o desempenho da atividade legislativa, assim
como problematizasse a configuração do caráter laico do Estado Brasileiro. As informações
coletadas foram reunidas em banco de dados, em ação semelhante à executada no clipping
jornalístico.
1

Clipping refere-se ao monitoramento e seleção de notícias. Para essa pesquisa, o clipping foi desenvolvido a
partir de parâmetros para o filtro de busca (mídia, veículo jornalístico, nome de parlamentares, período e
palavras chave). A partir desse parâmetro foi feita a análise do conteúdo considerando a aderência ao objeto de
pesquisa, a relevância e o teor da matéria. Após essa seleção, foi construída a base quantitativa (pelos dados do
clipping) e qualitativa (pelo conteúdo da matéria e relevância para o objeto de pesquisa).
2
Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acessos realizados: jan/12 –
dez/15.
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Na interpretação dos conteúdos veiculados pelo periódico, publicados na mídia
eletrônica e redes sociais, proferidos no plenário da casa legislativa e inscritos nos projetos foi
empregado o método da análise documental visando identificar como a moral religiosa pauta
e define os programas de governo, estabelece critérios para a tomada de decisões e influencia
o desenvolvimento de políticas públicas que contemplem as questões de gênero. Outrossim,
esse método de interpretação dos conteúdos objetivou operacionalizar e sistematizar como a
laicidade é compreendida por parlamentares, elaborando um esquema a partir da análise por
temas, principais e secundários, definido pelas categorias direitos reprodutivos e orientação
sexual. A análise documental foi desenvolvida a partir das seguintes etapas: organização e
coleta do material, de forma que possibilite a eliminação, substituição e inclusão de dados que
contribuam para a compreensão do fenômeno pesquisado; análise do material coletado com a
devida adequação da representatividade, homogeneidade e aderência ao objeto de pesquisa;
tratamento dos resultados para estabelecer frequência de veiculação, codificação quantitativa
e qualitativa, determinação das unidades de registro, inferência e interpretação das categorias
de análise.
Foi realizada, ainda, entrevista semiestruturada e diretiva, junto a políticos/as eleitos/as
no sentido de obter informações, conhecer e identificar motivações, atitudes, opiniões,
conjecturas, sensações e críticas quanto aos limites da laicidade no Brasil a partir de temas
específicos e aportes pertencentes à agenda parlamentar e à esfera pública como, por exemplo,
a atuação desses sujeitos frente a escândalos, propositura e aprovação de projetos de leis e
políticas públicas que contrariam os preceitos religiosos e as instituições religiosas no âmbito
de uma sociedade multicultural e plurirreligiosa. O itinerário da pesquisa de campo foi
organizado no formato de diário para a posterior elaboração de documentário demonstrando o
calendário, atendimento, eventos relevantes, mecanismos aplicados para acessar os/as
parlamentares e o percurso resultante.
O conjunto de parlamentares entrevistados/as foi composto por homens e mulheres
que tivessem vínculos com agremiações religiosas evangélicas, mesmo que não ocorresse a
declaração do auto pertencimento3. A pesquisa de campo foi uma abordagem qualitativa com
a designação mínima de 08 entrevistas (conforme tabela 01), número que pode proporcionar a
representação das múltiplas vozes que compõem o conjunto parlamentar evangélico (dentre

3

Consideramos a pertença religiosa auto declarada. Também foram tomadas como válidas àquelas identificadas
a partir dos registros noticiados em publicações acadêmicas, na grande imprensa, nos documentos da Frente
Parlamentar Evangélica ou, ainda, reveladas pelas agremiações religiosas.
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outros, indicamos os aspectos ligados à regionalidade, gênero, vínculo religioso institucional e
filiação partidária).
O roteiro das entrevistas foi concebido para ser aplicado, preferencialmente, em
contatos presenciais, no entanto consideramos também a possibilidade de entrevistas
realizadas à distância e, para tanto, foram empregadas ferramentas eletrônicas, como por
exemplo, o e-mail e/ou o aplicativo Skype. Deve-se ressaltar o atendimento aos requisitos
determinados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UMESP. Para a realização da entrevista,
os sujeitos foram informados previamente a respeito do objetivo e do caráter da pesquisa, em
seguida foi fornecido o Termo de Autorização Livre e Esclarecido4, para somente assim o
questionário ser aplicado.
A observação etnográfica em eventos específicos, como audiências públicas e cultos
evangélicos realizados na Câmara Federal, foi adotada como suporte metodológico para a
análise em curso. A observação foi sistemática, isto é, os fatos vinculados aos objetivos da
pesquisa a partir das categorias estabelecidas na análise documental foram registrados através
de fotografias e/ou gravação de áudio. Para além do instrumental proposto, foi indispensável
identificar as marcas da relação entre religião e política na sociedade brasileira, objetivando
pontuar as marcas das expressões de pertença evangélica nesse campo religioso e identificar
suas formas de participação política; analisar a relação entre religião e modernidade visando
compreender os processos subjacentes a essa construção, como o pluralismo religioso, a
desinstitucionalização, a destradicionalização religiosa, a perda de plausibilidade dos
discursos religiosos e a periferização da religião, além de definir o percurso da laicidade, seus
propósitos, estruturas, desafios, benefícios e limites.
Os contatos5 para a realização de entrevistas foram iniciados no segundo semestre de
2013. Inicialmente executamos tentativas por e-mail corporativo, como também através de email pessoal para os/as parlamentares que mantêm página eletrônica pessoal ativa.
Contatamos parlamentares (homens e mulheres) das diferentes regiões do território nacional,
de partidos políticos diversos. Ressaltamos que o Congresso Nacional conserva em seu
endereço eletrônico ferramentas que possibilitam o acompanhamento da atividade
parlamentar de todos/as os/as congressistas, bem como a biografia e contatos corporativos. A
consulta pode ser feita utilizando diversos filtros de busca rápida e/ou combinada.

4

Ver Anexo 1.
Ver anexo 2 com quadro que demonstra o conjunto de parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica - FPE
que foram considerados/as para compor o universo da pesquisa.
5
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Utilizamos ainda o recurso da assessoria parlamentar para intermediar o agendamento
de entrevista. Esse procedimento resultou na execução de uma entrevista; no entanto
constatamos que tal recurso limitava o acesso ao parlamentar, bem como era fator inibidor
para o questionamento, assim os contatos posteriores foram direcionados diretamente ao/a
parlamentar. Do total de entrevistas agendadas (três mulheres e seis homens), oito foram
realizadas pessoalmente (sete em Brasília e uma em São Paulo) resultando em 4h20
(aproximadamente) de gravação de depoimentos em áudio e uma por e-mail, conforme quadro
abaixo:

Parlamentar
Bruna Furlan
Laercio de Oliveira
Jefferson Campos
Takayama
Marcelo Aguiar
Benedita da Silva
Marco Feliciano
Andreia Zito
Quadro 1

Entrevistas realizadas
Pertença religiosa
Partido – Estado da Federação
CCB
PSDB –SP
Presbiteriana
SD – SE
IEQ
PSD – SP
IEAD
PSC – PR
Renascer em Cristo
DEM – SP
Presbiteriana
PT – RJ
IEAD
PSC – SP
Batista
PSDB – RJ

Local
São Paulo
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
e-mail

Data
14/11/13
12/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
08/04/14
09/04/14
10/04/14

Além dos muitos contatos não respondidos, tivemos entrevistas marcadas e
posteriormente canceladas em decorrência das atividades do/a parlamentar, outras tantas
remarcadas, além dos contatos respondidos, mas não efetivados por motivações diversas. Por
fim, em 12/03/14 entrevistamos também o Deputado Jean Wyllys (PSOL – RJ). Parlamentar
com significativa atuação nas mídias sociais, embora não integre a bancada evangélica, sua
militância é um contraponto à pauta da FPE, sobretudo pela defesa de temas ligados à
criminalização da homofobia, direitos reprodutivos, liberdade religiosa aos cultos de matriz
africana, debates sobre a legalização do uso de substâncias consideradas como entorpecentes,
dentre outros. Assim, entrevistá-lo foi condição substantiva para compreender a atuação
dos/as parlamentares evangélicos/as.
A construção da análise exigiu o diálogo com a produção acadêmica – nacional e
internacional – que trata da laicidade; por conseguinte revelou-se pertinente a realização de
estágio, bem como a interação técnico-científica com um co-orientador no exterior para uma
leitura mais ampla da noção de laicidade, sobretudo na América Latina. O período de estágio
foi realizado no Uruguai e compreendeu quatro meses (01/03/2015 a 30/06/2015), junto ao
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Centro Latinoamericano de Economía Humana – CLAEH6, sob a co-orientação do Prof.
Dr. Nestor da Costa Velázquez7.
Além de disponibilizar local de trabalho, a instituição no exterior ofereceu acesso a
uma rede de bibliotecas de universidades uruguaias e a possibilidade de contato com
diversos/as cientistas do nosso campo de pesquisa. O plano de atividades desenvolvidas no
período de 01 de março a 30 de junho de 2015, aprovado pela orientadora e co-orientador
contemplou, dentre outras ações, pesquisa bibliográfica nas bibliotecas do Centro
Latinoamericano de Economía Humana – CLAEH, da Universidad Católica del Uruguay /
UCUDAL e da Universidad de la República – Uruguay / UDeLar; discussão de resultados de
campo e do projeto com o co-orientador e no âmbito dos grupos de pesquisa Secularización y
laicidade e La construcción social de la laicidad coordenados pelo Prof. Dr. Néstor da Costa;
discussão com outros/as teóricos/as e pesquisadores/as da sociologia da religião, da política e
gênero; análise da dimensão da laicidade no cenário uruguaio, objetivando estender sua
operacionalidade e associá-la ao modelo brasileiro.
Uma vez delimitado o cenário a ser investigado, estabelecida a metodologia e
desenvolvida a pesquisa de campo com as intervenções teóricas exigidas, estruturamos a
construção analítica em cinco eixos visando estabelecer os contornos socioculturais que
formatam a laicidade estatal brasileira. No capítulo 1, é analisada a relação entre religião e
política, objetivando conceituar, qualificar e tipificar a laicidade retratando o impacto e
contribuição dos aportes teóricos que analisam o cenário religioso brasileiro. Para o
desenvolvimento dessa temática, é imperativo estabelecer as interconexões entre religião e
modernidade, bem como identificar os processos resultantes dessa imbricação e que dão
cores,

limites

e

configurações

próprias

para

o

campo

religioso

brasileiro

na

contemporaneidade. Decorre daí a necessidade de diferenciar o conceito da secularização e
6

A tradição de pesquisas que contemplam a discussão da relação entre Religião e Política do Centro
Latinoamericano de Economía Humana – CLAEH, e a importante contribuição acadêmica do prof. Dr. Néstor
da Costa Velázquez sobre esse tema, foi o que motivou a escolha do local do estágio. Além disso, contando com
pesquisadores de referência no campo dos Estudos de Religião, o CLAEH se apresentou como um importante
centro de pesquisa para o desenvolvimento do estágio Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no
Exterior - PDSE. O CLAEH possui unidades em Punta del Este e Tacuarembó, no entanto as pesquisas foram
desenvolvidas na unidade instalada em Montevideo e localizada na Zelmar Michelini, 1220 – Telefone: 598 /
2900-7194. A instituição mantém o endereço eletrônico: http://www.claeh.edu.uy e o correio eletrônico:
info@claeh.org.uy.
7
Doutor em sociologia e ciências políticas pela Universidad de Deusto – Espanha em 2003 com a tese Religións
y Sociedad en el Uruguay del siglo XXI sob orientação do Dr. Fotunato Mallimaci, o Professor Dr. Néstor da
Costa Velázquez tem produzido significativa reflexão sobre a laicidade na América Latina, especialmente no
Uruguai. Atualmente acumula o cargo de diretor institucional do Centro Latinoamericano de Economia Humana
– CLAEH, professor da Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, UCUDAL - Facultad de
Ciencias Humanas e pesquisador da Cátedra Ciencias de la Religión na UCUDAL.
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laicidades, fenômenos que se tocam em determinadas conjunturas, mas que são distintos com
especificidades que os tornam, ao mesmo tempo, peculiares e paradoxais. Revisamos os
modelos da laicidade para demonstrar como a laicidade assume aspectos diversos a depender
das múltiplas variáveis do contexto sócio cultural no qual é construída. Não se trata de
estabelecer modelos paradigmáticos, mas de indicar a pluralidade multidimensional do
fenômeno que, mesmo partindo de um eixo estruturante requisita elementos mínimos para
caracterizá-lo como tal e possibilita a admissão de predicados específicos e conjunturais.
No capítulo 2 interpretamos, a partir da análise da atuação da Frente Parlamentar
Evangélica – FPE, a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à
promulgação de leis e o desenvolvimento de políticas públicas. Para tanto, além de
demonstrar a composição da FPE na 54ª legislatura, sua organização, estrutura e elementos
que caracterizam sua atuação, foram elencados os projetos apresentados pelo conjunto de
parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura e estruturados a partir da pertença e moral
religiosas.
No capítulo 3 é realizado o exame dos paradoxos da relação entre religião e laicidade a
partir da análise da atuação de parlamentares federais evangélicos/as na 54ª Legislatura
quanto às questões relacionadas aos direitos de reprodução, à sexualidade e/ou que
contemplem temas ligados à regulação dos corpos, bem como a influência na definição dos
programas de governo e estabelecimento de critérios para a tomada de decisões para, em
perspectiva de gênero, identificar a influência dessa dinâmica para o exercício de direitos
individuais, da igualdade e da autonomia dos sujeitos e os desafios oriundos dessa dinâmica
para a laicidade estatal considerando, fundamentalmente, os eventos oriundos da atuação
desses deputados/as na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal –
CDHM - durante o período em que foi presidida por um parlamentar integrante da FPE e a
votação do Plano Nacional de Educação.
O objetivo do capítulo 4 é identificar a viabilidade da atuação de parlamentares a partir
da defesa dos interesses de determinadas instituições evangélicas, dos particularismos internos
de determinados grupos e da auto pertença religiosa, a partir das articulações e estratégias de
atuação da Frente Parlamentar Evangélica quando do debate sobre a criminalização do aborto
e a apresentação do estatuto do nascituro visando estabelecer os desafios resultantes desses
posicionamentos para valores que são inerentes e, por conseguinte, caracterizam o Estado
Laico, tais como a liberdade e igualdade e que garantem o avanço da inclusão social e da
diversidade. Não se trata de apresentar em perspectiva cronológica o desenvolvimento da
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legislação brasileira concernente aos direitos reprodutivos, nem discutir a viabilidade do
aborto, mas discutir os efeitos da pauta religiosa para a consolidação de direitos civis, dentre
eles o aborto, e para a laicidade.
No capítulo 5 são identificados os desafios da laicidade no Brasil a partir da análise da
atuação de parlamentares evangélicos/as eleitos/as frente a projetos de leis e políticas públicas
que contrariam os preceitos religiosos e as instituições religiosas evangélicas no âmbito de
uma sociedade multicultural e plurirreligiosa, tendo como ponto de partida a análise do
estatuto da família, a criminalização da homofobia e os direitos da homoafetividade.
Seguem-se a considerações finais que ratificam a hipótese de que a atuação de
parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura da Câmara Federal, bem como a forma de
intervenção dos/as representantes religiosos/as desses grupos no espaço político brasileiro
representam potenciais obstáculos para o exercício da laicidade, quando rompem os limites
entre o público e o privado e suprimem da coletividade o direito à liberdade e à diversidade .
Outrossim, também comprovamos a validade da hipótese de que essa típica atuação de
religiosos/as evangélicos/as no espaço público brasileiro pode ser considerada a marca
nucleica de um jeito próprio de vivenciar o fenômeno da laicidade, já que é possível falar
em laicidades (seguindo a propositura de Baubérot & Milot, 2011) e a configuração
assumida por cada uma delas estará condicionada pelos limiares do tempo e em consonância
com os indicadores e as demandas histórico-sociais correspondentes.
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CAPÍTULO 1
RELIGIÃO, MODERNIDADE E A CONSTRUÇÃO
SOCIAL DA LAICIDADE

Dentre as diversas esferas brasileiras afetadas pelos vetores privados da religião,
encontra-se o Estado nacional que se declara laico. Estando então a laicidade estatal brasileira
problematizada pela atuação de religiosos na esfera pública, além de compreender os desafios
inerentes e a formatação que esse processo adquire, torna-se significativamente relevante
analisar, também, a modernidade e os processos oriundos dessa dinâmica, já que nesse
contexto emergem outros questionamentos, a saber: secularização e laicidade são análogas? O
recrudescimento da presença religiosa evangélica na esfera pública pode ser caracterizado
como uma reação e/ou reafirmação institucional estratégica, quer consciente ou não, em
relação à secularização? Legislar a partir de pertenças religiosas, influenciar ou pautar o
processo político partidário pode ser entendido como um posicionamento tático das
instituições religiosas evangélicas em relação à crescente perda de influência na vida
cotidiana dos/as fieis, bem como pode se configurar como tentativa de recompor seu poder
regulador sobre os usos dos corpos e frente a outros saberes e poderes? A moral e o discurso
religiosos transformados em prática parlamentar efetiva contra demandas sociais
contemporâneas – coletivas e individuais - podem ser interpretados como contraposição

institucional das denominações evangélicas em relação ao desencantamento e a
desinstitucionalização religiosa?
Ora, essas problemáticas requisitam explicações para fenômenos cada vez mais
cotidianos, mas que não se esgotam com lente única. Assim, nesse capítulo, faremos uma
abordagem - a partir do viés sociológico e sem pretensões de construção histórica e linear dos elementos sociais que caracterizam a relação entre religião e modernidade8 e de seus
processos subjacentes como, por exemplo, a secularização, além de delimitar os indicadores
que os conectam para acercar-se da relação entre modernidade e religião no contexto
brasileiro objetivando conceituar, qualificar e tipificar a laicidade, referencial fundamental
para compreender tal edifício como construção social.

1.1 Religião, modernidade e secularização: trajetória, paradoxos e
configurações sociais
Incorporamos teoricamente a proposição de que enquanto elemento de transformação
social, a modernidade pode ser compreendida como processo histórico, multidimensional, não
acabado e em constante transformação. Essas percepções apontam um processo ainda em
desenvolvimento e, como tal, é impossível limitá-lo a tipos específicos consensuais.
Ampliamos essa percepção a partir de Berman (1986) que, através de uma análise histórica e
literária, identifica os paradoxos e contradições da modernidade e a sensação de desorientação
e desintegração resultantes de um processo cujas marcas principais são a volatilidade e
permeabilidade. Diante desse cenário, como conceituar esse processo?
Alguns estudos definem esse movimento como pós-moderno, entretanto assumimos a
proposição de Giddens (1991) que, a partir dos conceitos de desencaixe e tempo e espaço,
argumenta que a sociedade ainda não é pós-moderna. Na verdade as instituições sociais
expressam aspectos que podem ser conceituados como “alta-modernidade” ou “modernidade
tardia”. Em sua interpretação, Giddens (1991) estabelece que nesse processo há
descontinuidades que formatam as dimensões institucionais e produzem modos de vida, sendo
que, potencialmente, a globalização se manifesta como consequência principal da
modernidade.

8

Parte dessa análise dando conta da relação entre religião e modernidade pode ser encontrada em COSTA
(2011).
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Aprofundamos essa proposição através da análise desenvolvida por Ortiz (2000), que
investiga a globalização e a influência desse processo sobre o universo religioso.
Concordamos com Ortiz (2000) ao conceituar a globalização como resultado da expansão do
capitalismo nos séculos XV – XVII e do advento das sociedades industriais do século XIX.
Não é um movimento novo, mas um elemento que deve ser entendido como parte de um
processo histórico. Ortiz (2000) propõe duas maneiras para compreendermos essa dinâmica, a
partir da expansão imperialista de uma sociedade sobre as demais. Nessa abordagem, os
limites de dominação são nítidos e a independência das culturas é preservada. Outra
possibilidade é entendermos o mundo globalizado como uma fatalidade que tem sua própria
lógica, estrutura e organicidade. Os limites e fronteiras não seriam nítidos, permitindo que as
várias especificidades nacionais e culturais atravessassem espaços e reconfigurassem as
sociedades supranacionais.
Não se trata de uma homogeneidade cultural, pois há múltiplas experiências e uma
heterogeneidade que não permitem a formação de uma cultura única e integrada. Entretanto
há uma parcial homogeneidade. A globalização não é somente um processo econômico com
consequências políticas (Ortiz, 2000). Os indivíduos convivem com uma diversidade cultural.
O que produz essa percepção de globalidade são conteúdos originariamente locais que se
transnacionalizam, cruzando fronteiras nacionais. Mais do que uma realidade econômica ou
política, a globalização apresenta-se como uma perspectiva, um horizonte, uma rede de
significados dentro da qual se deve interpretar novas e velhas formas de relações sociais e
religiosas.
No campo religioso brasileiro, identificamos esse vetor da globalização em
construções institucionais, principalmente entre as denominações cristãs que desenvolvem
projetos de exportação de bens religiosos e inserção em outras nações. Embora o cenário
inverso também seja recorrente, a implantação internacional é encarada como medida de
sucesso e sinal de consolidação. Logo, localizar instituições religiosas e sua relação dialética
em cenários diferentes daqueles em que surgiram, como por exemplo, os grupos pentecostais
brasileiros presentes na América Latina, Europa e África, não é tarefa que exige muito
esforço. Nessa perspectiva, Schäfer (2009) atribui as transformações religiosas ocorridas no
campo pentecostal latino americano fundamentalmente ao processo de transnacionalização
que acontece em níveis distintos. Enquanto algumas organizações religiosas desenvolvem
projetos transnacionais por conta própria, outras denominações estabelecem relações
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transnacionais através de integrações com grupos emigrados e o consumo de emissoras de
televisão, com intensa troca de capital cultural e acúmulo de capital econômico e político.
Essa reunião de materiais desiguais - herança, empréstimo - sofre uma restauração,
recomposição sem transformar a natureza, formando um novo conjunto (Cuche, 1999), pois
“sendo produtos históricos da atividade humana, todos os universos socialmente construídos
modificam-se e a transformação é realizada pelas ações concretas dos seres humanos” (Berger
& Luckmann, 1998: 157). Por conseguinte, ao identificar que as construções religiosas são
resultados da atividade humana, os indivíduos podem conquistar também uma consciência
dialética que irá contrapor-se a sentimentos de resignação. Assim, os eventos deixam de
possuir características sagradas e passam a ser encarados como resultantes de um
empreendimento humano não acabado, mas aberto a novas manifestações.
Essas proposições nos motivam a definir o lugar da religião na modernidade
objetivando identificar as novas localizações do sagrado e as relações desenvolvidas pelos
sujeitos com a religião. Assim, não é possível interpretarmos esse movimento sem termos por
referência alguns conceitos fundamentais, a saber: secularização; declínio da religião;
desencantamento do mundo; reencantamento e pluralismo religioso, considerando as novas
perspectivas delineadas na condição sociocultural contemporânea. Limitar-se a refutar as
manifestações da modernidade ou simplesmente apresentar provas contra ela é ignorar fatores
subjacentes ao evento, mas que uma vez corretamente interpretadas, ajudam a elucidar as
questões inerentes a esses mecanismos. Entendemos que reconhecer isso é fundamental,
considerando que analisar a relação entre religião e modernidade é compreender as nuances
de um período histórico marcado pela transitoriedade das instituições e pela intensa
transformação identitária dos sujeitos, num território sem fronteiras, permeado por uma
estrutura adaptável, ambivalente e inconstante, que embora permita a cada sujeito desenvolver
sua própria identidade, o projeta num mundo marcado pela insegurança, angústia e incerteza
na tentativa de solidificar estruturas altamente fluidas.
Adotamos a asserção de que na modernidade, o Estado, a ciência, as artes, as
instituições jurídicas, as instituições de ensino e outros apresentam-se como instituições leigas
e esse processo de laicização, somado à individualização e ao processo de racionalidade,
resulta em fragmentação e enfraquecimento da religião. Esta não possui mais a exclusividade
e o monopólio de produção de sentido, dinâmica que pode ser plenamente compreendida a
partir da secularização como categoria analítica.
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Dentre outros eventos indicadores de uma sociedade secularizada, Pierucci (1997)
destaca: o carisma aparece cada vez mais restrito a esferas “não-sérias”, tais como as do
entretenimento e esporte (Wilson, 1969); o “dia do Senhor”, que era central para a prática da
comunhão cristã desde o Concílio de Nicéia nos tempos de Constantino, hoje se apresenta
como dia normal, dia de lazer, comércio varejista e pode-se aproveitá-lo sem culpa ritual ou
moral; na cultura jovem, a religião não participa na produção de estilos de vida; manifesta-se
significativamente a infidelidade dos fiéis nos diversos setores da vida (sexualidade,
moralidade, mudança da família nuclear, etc.); em um mundo desencantado, o
desenvolvimento científico é a grande esperança para cura dos males físicos; a religião é
apresentada como item de consumo; há uma multiplicidade de oferta religiosa e efervescência
religiosa que promove o desenraizamento do indivíduo, a dessacralização da cultura e da
tradição e o declínio do compromisso religioso; por fim, só numa sociedade secularizada
pode-se manifestar o pluralismo religioso.
Quanto aos paradoxos da secularização, seguimos os aportes propostos por Pierucci
(1997) já que, em contraponto aos argumentos utilizados para favorecer o chamado
reencantamento e dessecularização, há consistentes elementos indicativos de que a
manifestação secularizante não é apenas um evento potencialmente realizável ou um fator já
superado, mas caracteriza-se como um fenômeno dado, concreto e subsistente.
O desafio é identificar os limites desta dinâmica numa sociedade em que a aceleração
da mudança varre o que poderia subsistir da memória integrada, ditatorial e inconsistente de si
mesma, organizadora e todo poderosa, espontaneamente atualizadora do que foram as
sociedades chamadas primitivas ou arcaicas. Segundo Hervieu-Léger (2005), a possibilidade
de que um grupo humano ou de um indivíduo se reconheça como parte de uma linhagem,
depende das referências ao passado e das recordações que tem consciência de compartilhar
com os outros e que, a sua vez, se sente responsável de transmitir. Um dos principais traços
das sociedades modernas é, precisamente, não serem mais sociedades de memória, dispostas
por inteiro à reprodução de uma herança.
Toda religião implica uma mobilização específica da memória coletiva (HervieuLéger, 2005). Nas sociedades tradicionais, cujo universo simbólico religioso está
completamente estruturado por mitos de origem que explicam, por sua vez, a origem do
mundo e do grupo, a memória coletiva está dada: as estruturas, a organização, a linguagem e
as práticas cotidianas das sociedades são regidas pela tradição. Nas sociedades diferenciadas,
a memória coletiva se converte em chave de uma construção que se retoma indefinidamente,
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de maneira que o passado inaugurado pelo acontecimento histórico da fundação pode ser
compreendido, em todo momento, como uma totalidade de sentido. Esta prática de fazer
memória (anamnesis) põe-se em funcionamento na forma do rito, que tem como função
inscrever no desenvolvimento do tempo a memória de acontecimentos fundadores que
permitiram que a linhagem se constituísse (Hervieu-Léger, 2005).
Continuamos a problematizar essa temática acompanhando Hervieu-Léger (2005),
considerando que a afirmação do sujeito autônomo, os avanços da racionalização que
dissipam o cosmos sagrado e o processo de diferenciação das instituições implicam o fim das
sociedades-memória. O fato no qual se pode diferenciar uma memória familiar, uma memória
religiosa, uma memória nacional e uma memória de classe, é um indicativo que já se saiu do
universo puro da tradição. A trajetória da secularização e o desaparecimento da memória total
das sociedades que não se orientam mais pela memória e pelo passado são coincidentes e
certificam o avanço da racionalização. O deslocamento das estruturas de plausibilidade da
religião no mundo moderno segue as fases sucessivas da fragmentação da memória coletiva.
A industrialização, a urbanização, a intensificação dos intercâmbios estão ao mesmo tempo no
principio de desmantelamento das coletividades de memória, das sociedades memória e,
inclusive, das ideologias memória.
Consideramos que esse processo proporciona a mobilidade dos sujeitos num espaço
sem rígidas fronteiras, dentre elas a intensa movimentação religiosa, já que a manutenção das
memórias herdadas, inclusive a religiosa, não é requisito obrigatório e as peregrinações não se
configuram como elementos de marginalização. Nas sociedades modernas, cada indivíduo
pertence a uma pluralidade de grupos; a dissociação funcional de sua experiência pessoal
impede o acesso a uma memória unificada, que nenhum grupo tem a possibilidade de
construir encerrado como está em sua esfera de especialização. A memória coletiva das
sociedades é uma memória feita de migalhas. Embora tenha uma quantidade considerável de
informações, o que se questiona é a capacidade para organizar esta massa de informações.
O problema da transmissão da memória, tanto em matéria cultural como religiosa,
não é, em princípio, um problema de inadequação das técnicas pedagógicas, o problema está
vinculado ao desmoronamento dos marcos da memória coletiva que asseguravam, a cada
indivíduo, a possibilidade de estabelecer um vínculo entre o que vem antes dele e sua
própria experiência presente. Assim, surge uma nova dinâmica que favorece a mobilidade
das pertenças, a desterritorialização e a individualização das formas de identificação, que
possibilitam o desenvolvimento de memórias de substituição, manifestadas essencialmente
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através da figura do peregrino e do convertido (Hervieu-Léger, 1999). Por conseguinte, na
modernidade as instituições encontram-se em crise e a laicidade, como processo intrínseco a
esse tempo histórico, em pane (Hervieu-Léger, 2008). Mas, como definir, tipificar e
conceituar a laicidade?

1.2 Laicidade como ideal: princípios fundamentais
No Brasil, o debate sobre a laicidade é recente, crescente e pujante. Desde a ótica
jurista, passando pela compreensão histórica e social, múltiplas perspectivas debatem como a
laicidade se caracteriza, quais são os modelos e o que de fato se opera no contexto brasileiro.
Ambíguo, polissêmico, multidimensional (por abranger aspectos políticos, jurídicos e
sociais), sem fronteiras rígidas e cujo processo precede o conceito são características que
complexificam a desafiante tarefa de interpretar a laicidade e/ou traçar um roteiro que a defina
com precisão. Segundo Blancarte (2011) embora o termo tenha parentesco com princípios do
liberalismo político e da democracia moderna, como a liberdade de consciência equivalente à
igualdade de tratamento dos cidadãos/ãs no campo do exercício confessional, a separação
entre Igreja e Estado e entre religião e política, a liberdade e a tolerância religiosas e a
pluralidade, o que o caracteriza, fundamentalmente, é que a legitimidade das instituições
políticas, em especial do Estado, repousa na soberania popular e não em confissões religiosas.
Milot (2009a) propõe que, dentre esses fatores, os elementos fundamentais que vão
caracterizar e estruturar a laicidade, independente do contexto histórico e das variáveis sociais
são:

Fluxograma 1 – Fundamentos da laicidade (elaborado pelo autor)
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À medida que proporciona, a todas as confissões, liberdade de religião e de culto, sem
implantar em relação às mesmas nem estruturas de privilégios nem de controle, o Estado laico
não apenas preserva a autonomia do poder civil de qualquer tipo de ingerência religiosa, mas,
ato contínuo, resguarda a liberdade das agremiações religiosas em suas relações com o poder
temporal que, por sua vez, não possui a prerrogativa para impor a qualquer sujeito alguma
confissão. Nessa perspectiva, a laicidade estatal passa a interessar aos grupos religiosos
minoritários que encontram nesse método as garantias básicas para o exercício da liberdade
religiosa. Se rejeitados estão os regimes teocráticos, no Estado laico também são recusadas as
possibilidades que subjugam as práticas religiosas ou as colocam sob a tutela e a serviço da
máquina estatal. O Estado não dispõe sobre matéria de fé, enquanto a religião deve limitar sua
atuação no campo que lhe é próprio, a saber: promover a livre adesão dos/as cidadãos/as
sendo que, aqueles/as que se abstiverem de tal associação simplesmente não pertencerão aos
seus quadros, sem sanções (prerrogativa exclusiva do Estado), incorporação sob força ou
ameaça e obrigatoriedade de confissão (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 2010b).
Assumimos que, para além do aspecto jurídico, a laicidade estatal não deve ser
compreendida como uma simples oposição à religião enquanto tal (Hervieu-Léger, 1999), mas
à tutela clerical que a instituição religiosa tenta impor sobre o poder político. A laicidade deve
distinguir e separar o domínio público, em que o sujeito exerce a cidadania, e o domínio
privado, espaço no qual ocorre o exercício das liberdades individuais e coexistem as
diferenças. Porquanto deve-se reafirmar que o Estado é livre no seu domínio (a política) e
incompetente em matéria religiosa; as instituições religiosas, por sua vez, reduzem o seu
campo ao religioso vista a sua incompetência no político (esfera da res publica). Pertencendo
a todos os indivíduos, o espaço público se torna indivisível: nenhum/a cidadão/ã ou grupo
deve impor as suas convicções a outrem.
Por outro lado, o Estado laico proíbe-se de intervir nas formas de organização coletiva.
Não se opõe à liberdade de expressão, visto que essa está na origem e é requisito estruturante
para o exercício da laicidade. Consideramos como potencialmente válida a assertiva de que o
Estado laico não implica no desaparecimento da religião, pelo contrário, deve garantir a
liberdade e o pluralismo religioso como um direito das pessoas, no entanto deve ser neutro em
matéria religiosa considerando que, legislar legitimado por determinados princípios
fundamentados em doutrinas religiosas, pode sugerir a supressão da liberdade, da diversidade
e a ausência de limites entre o público e o estatal.
Ainda que a laicidade não atue especificamente como processo de exclusão ou como
elemento de combate entre religião e política, pode ser considerada como equação
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fundamental que proporciona aos sujeitos viver coletiva e individualmente a liberdade, a
pluralidade e suas crenças. Nesse sentido, assim como anticlericalismo não significa,
necessariamente, irreligiosidade, o termo laico não deve ser tomado como sinônimo de
incrédulo. A relação não é de contraposição, mas de autonomia recíproca entre duas correntes
(religião e política) distintas da ação humana, conforme Bobbio, Matteucci & Pasquino,
2010b.
Deve-se, entretanto, destacar a diferenciação de laicismo e laicidade, sendo o primeiro
caracterizado como doutrina ou ideologia que tende a fazer da laicidade um combate contra a
presença pública da religião (Milot, 2009a: 12). Culturalmente a laicidade ultrapassa os
limites da ideologia e constitui-se um método, cuja meta é a desconstrução de todas as
ideologias. A principal razão desse método seria eximir as instituições públicas e a sociedade
civil de toda interferência exercida por organizações confessionais, a separação jurídica entre
o Estado e o grupo religioso dominante e a garantia de liberdade dos/as cidadãos/ãs perante
esses poderes (Bobbio, Matteucci & Pasquino, 2010b).
Diante dessa problematização, os aportes teóricos propostos por Baubérot (2004; 2007
e 2011) são conteúdos indispensáveis para a compreensão da laicidade adotada nessa
pesquisa. Em contraposição ao recorrente modelo monolítico de separação entre a religião e
política – público e privado9 o principal atributo da laicidade é sua potencialidade em se
apresentar como realidade viva, complexa, constantemente renovada, mesmo que assolada por
contradições da história e pela passagem do tempo. Mas urgem novas questões. Pode a
laicidade planear, arquitetar e/ou impor sua própra trajetória? Ela é formatada socialmente,
assim como as religiões, o individualismo do nosso tempo, a crise das instituições e a
transformação do Estado-nação?
Blancarte (2006: 32 - 33) ratifica posicionamento consensual na literatura indicando
que o termo latino laicidade não tem tradução direta nas línguas anglo-saxônicas. Além da
questão linguística, há uma questão cultural envolvida no termo Estado laico. E no contexto
europeu, laicidade é entendida como elemento relacionado diretamente com a França e não
corresponde, necessariamente, a outros países. É a confusão entre noção e fenômeno de
9

Para Arendt (2009, p. 59-78), a esfera pública seria o espaço comum a todos os sujeitos, em que “tudo o que
vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível”, conformando em si o
fenômeno da política. Já a esfera privada refere-se ao espaço da intimidade, no qual, independentemente do que
o sujeito “faça permanece sem importância ou consequência para os outros, e o que tem importância para ele é
desprovido de interesse para os outros”. Ainda que em dado momento os interesses da esfera estatal e dos setores
privados possam ter consonância, é no espaço da esfera pública que se legitimam os interesses da Sociedade por
meio de processos comunicativos, os quais deverão ser garantidos pelos mecanismos institucionalizados do
sistema político.
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laicidade e, exatamente por isso, é sugestiva a distinção entre fenômeno e conceito. Essa
noção aparece na França em 1870, mas é possível identificar a laicidade como construção
concreta muito antes disso em outras sociedades. Assim, é sugestivo isolar o caso francês,
com o devido reconhecimento que a separação Igreja - Estado e República adotada pelos
franceses tornou-se um modelo paradigmático adotado por diversos outros Estados Nações
(Blancarte, 2006: 33).
Mas quando se pode falar de Estado laico? Este Estado pode ou não exigir separação
da religião, pode ter ou não relações com tolerância. O próprio caso francês mostra que pode
haver um regime de cultos públicos reconhecidos sem haver laicidade neste momento. Então,
qual é o ponto de ruptura? Isto se dá “quando se passa de um regime cujas instituições
políticas estão legitimadas pelo sagrado, a um regime cujas instituições políticas – o Estado,
não apenas o governo – já não tem uma forma de legitimidade sagrada” (Blancarte, 2006: 34).
Já para Velasco (2006: 21), laicidade não tem relação apenas com a religião
institucionalizada, mas também com a questão do nacionalismo. A evolução semântica do
conceito de laicidade carrega em si a sua complexa historicidade (polissemia nas sociedades
modernas e seculares). O termo laico se opõe, de forma geral, ao que é clerical. Mas na
França só aparece na Constituição de 1946 quando o seu art. 1º afirma que a França é “uma
república indivisível, laica, democrática e social” (a lei de separação de 1905 não coloca este
termo). O modelo francês define laicidade como: a) distinção de domínio (entre Estado,
Igrejas e indivíduos); b) subtração da influência (do Estado e da Igreja sobre o indivíduo e a
sociedade, com o desmantelamento da cristandade); c) exclusão por substituição (combate
contra a religião como superstição em nome de uma nova fé laica, racionalista e emancipada).
Este último se refere a um laicismo agressivo e militante que busca eliminar a presença da
religião na vida social em nome da liberdade, paralelo ao paradigma da secularização
entendido como a eliminação da religião da vida pública. Todavia, Velasco (2006) se
aproxima de Blancarte (2006 e 2011) ao propor que a forma francesa não é a única para se
entender a laicidade, nem sequer reflete exatamente o que foi a laicidade na história da
França. A laicidade não indica formas jurídicas e políticas de organizar as relações entre
religião e sociedade, ou entre Igrejas e Estado, mas, sobretudo, maneiras de pensar e viver a
liberdade e a fé, o pluralismo e a convivência (Velasco: 2006).
Na França, a laicidade e a secularização da política são fenômenos concomitantes,
ambas reconhecendo o âmbito autônomo e independente do religioso (Velasco, 2006). A
tolerância e a liberdade de consciência, pilares de um nascente espírito laico, aparecem na
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França, pela primeira vez, de forma provisória e imperfeita, com o Edito de Nantes (Henrique
IV, 1598), revogado mais tarde por Luiz XIV, o Rei-Sol. Nesta época, a França era um lugar
inóspito para o progresso do espírito laico, devido ao absolutismo real, ao galicanismo, à
intransigência católica (jesuítas, jansenistas), entre outros. Daí a radicalização da Revolução
Francesa que a princípio não era antimonárquica nem anticatólica, mas tomou um rumo cada
vez mais laicista e descristianizador. O poder revolucionário se legitimava somente pela
vontade soberana dos cidadãos e por sua proclamação de direitos e liberdade, e não pela
referência a valores religiosos e, menos ainda, pelas autoridades sagradas segundo o direito
divino. A concordata bonapartista (com a reação do ultramontanismo católico) e a condução
da revolução por forças conservadoras colocaram em difícil situação oposta os defensores do
Estado laico mais coerente contra a autonomia da Igreja e os partidários do clericalismo e o
uso dos serviços públicos para fins religiosos (Velasco, 2006).
Com a República (1870), inicia-se o segundo limiar da laicidade (escola e moral laicas
e o projeto de separação entre Igreja e Estado que culminará em 1905, com a ruptura
unilateral com a Concordata e o rompimento de relações com Roma – ponto sem retorno).
Passou-se da distinção de domínio para a subtração e a substituição. Embora essas
interpretações fossem incompatíveis em vários campos, não esteve em questão à crença em
Deus nem a existência das instituições religiosas.
Velasco (2006) aponta uma estratégia por parte dos católicos moderados - hipótese e
tese. A primeira refere-se à tolerância/concessão temporal frente à segunda, única fundada na
verdade e não no erro. A própria lei de separação foi assim interpretada, já que as associações
católicas usaram de um princípio democrático estabelecido, o registro de organizações civis
religiosas, para se ajustarem a um princípio hierárquico. Tratava-se de um estado laico que
não reconhecia nenhuma verdade revelada ou religião verdadeira, mas, pelo contrário,
reconhecia a existência de associações com seus direitos específicos no marco do pluralismo
democrático, sem que este marco fosse determinante no funcionamento daquelas. A
intransigência do papado criou uma situação paradoxal com o Estado que, assim, se viu
obrigado a financiar o culto devido ao vazio jurídico que se criou. Por conseguinte, a teórica
separação radical, incialmente, além de incompleta, fez-se inaplicável na prática
possibilitando um compromisso equilibrado entre dois antagonistas irredutíveis.
Nos anos 20, houve uma reaproximação das esferas política e religiosa por diversos
motivos, sobretudo depois da grande divergência em relação ao estatuto das congregações
católicas e em relação às escolas. Em 1945, o episcopado aceita finalmente a laicidade (apoio
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dos laicistas e dos católicos que aceitam a laicidade aberta). Nesse sentido, pode-se
estabelecer que a laicidade francesa tenta articular como princípios: a unidade republicana, o
respeito ao pluralismo das tradições filosóficas e religiosas e a liberdade de consciência.
A perseguição contra religiosos na Inglaterra levou muitos colonos a valorizarem a
liberdade de consciência acima das fidelidades e pertenças (Velasco, 2006: 29). Isso não
excluiu formas exclusivistas que ameaçaram a vida democrática, mas nunca ao ponto de se
chegar à lógica irredutível entre religião e revolução como na França.
Por seu turno, a laicidade americana é expressão da secularização da vida social,
entendida como emancipação e diferenciação estrutural das esferas seculares (política,
economia, ciência) diante da esfera religiosa. Não indica, exatamente, privatização da religião
e sua falta de significado para a vida pública. Não há um laicismo secularista e inimigo da
religião, como no modelo francês. Já a construção da modernidade na Espanha reflete um
processo de radicalização induzida pelo paradigma francês (Velasco, 2006: 24). A partir de
uma tradição autônoma, foi anticlerical sem ter sido antirreligiosa com duplo frenesi:
clericalismo x anticlericalismo.
A crescente afirmação do pluralismo social que, por sua vez, agudiza a complexidade
do real, obriga a reformular boa parte das teorias e análises, entre elas as da secularização das
sociedades e, portanto, os discursos sobre o significado e o alcance da laicidade republicana
que, historicamente, estão vinculados a um conceito de autonomia excessivamente
individualista e ao Estado-Nação demasiado centralista e uniformizador.
A forma como religiões, ideologias e humanismos tratam questões relacionadas com o
sentido da vida humana em sociedade tem posto em crise o sentido emancipatório da razão,
da ciência e do progresso, que o Estado moderno, em boa medida, havia tomado a seu cargo,
tal como foi entendido o discurso laico e republicano francês. A república não está mais
ameaçada pelo catolicismo ultramontano ou pelo fundamentalismo religioso, mas pelo papel
que deve cumprir a laicidade republicana em sociedades seculares e plurais, cujo principal
problema é a anemia ética e o clima de indiferença que contaminam seus sistemas
democráticos. Paradoxalmente, é este clima que tem provocado o retorno de
fundamentalismos e dogmatismos que assumem senhas identitárias e se projetam com
políticas da mesma forma (Velasco, 2006: 27).
Se a laicidade é, por um lado, uma expressão singular dos processos de secularização
das sociedades modernas que se traduzem em uma forma concreta de entender e organizar as
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relações entre a sociedade e a religião, ou entre o Estado e as Igrejas, e, por outro, é “um
espaço de liberdade pública, aberta a todos e a cada um, quaisquer que sejam suas
convicções e crenças” (Velasco, 2006) que obriga o sujeito a passar do paradigma dos
poderes ao paradigma das liberdades públicas, o desafio principal é o sentido último da
secularização e os limites do exercício das liberdades públicas.
Conforme Velasco (2006), o Estado tem a obrigação de controlar o exercício das
liberdades religiosas e das liberdades públicas para que não se instrumentalizem de forma
perversa a ponto de serem penalizadas por critérios democráticos. As instituições religiosas
talvez possam assumir como horizonte hermenêutico de seu exercício dos direitos públicos o
potencial dos direitos fundamentais, tal como os interpreta a lógica democrática, em
consonância com o conceito de liberdade na republica: liberdade como não dominação
(Velasco, 2006). Assim, a laicidade bem entendida não pode se confundir com a isenção do
Estado. Ele deve intervir sempre quando ocorrerem situações de dominação, seja no público,
seja no privado, já que esta não é legítima em nenhuma forma (Velasco, 2006).
Por conseguinte, há que se estabelecer uma laicidade mediadora, considerando que
num tempo marcado pela desregulação institucional e pluralização do religioso, as instituições
religiosas perderam sua capacidade de “enquadramento do crer” (Hervieu-Léger, 2005).
Nessa perspectiva, torna-se cada vez mais decisiva a atuação do Estado na gestão e
racionalização do debate e saberes em torno da delimitação prática do exercício da liberdade
individual, dos direitos sexuais e reprodutivos, da pluralidade, da diversidade, igualdade e
autonomia dos sujeitos.
Devidamente contextualizados, os tipos ideais tipificados por Baubérot e Milot (2011:
73 – 120) - laicidade separatista na qual o marco principal é a separação entre Igreja e Estado;
laicidade autoritária interposta quando o equilíbrio estatal estiver ameaçado por poderes
religiosos; laicidade anticlerical que objetiva a autonomia estatal em contraposição às
agremiações / tradições historicamente instituídas e que exatamente por isso pautam e limitam
a esfera pública; laicidade de fé cívica que ocupam espaços em substituição a valores
religiosos impostos, tornando as crenças facultativas; laicidade de reconhecimento em defesa
das escolhas e liberdades individuais e laicidade de colaboração que pode solicitar ou aceitar a
colaboração pontual das instituições religiosas – têm valor primordial com a validade de
constituir o fenômeno como laicidades, dadas as múltiplas formas assumidas e condicionadas
pelos limiares do tempo e seus indicadores correspondentes, motivo pelo qual a construção
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social da laicidade no Brasil deve ser revisada levando-se em conta os aspectos históricos da
relação entre Estado e religião.
Silveira (2004) amplia esse debate ao propor outras três concepções tipológicas em
consonância aos tipos ideais estruturados por Baubérot (1990). Aponta os métodos da
laicidade de combate, que entende a religião como atitude irracional que só pode ser tolerada
na medida em que suas práticas circunscrevem aos limites do templo e/ou da casa, da
laicidade de abstenção que, mesmo anticlerical não é antirreligiosa, logo não tem dificuldade
em reconhecer que o sujeito crente pode ser ao mesmo tempo um indivíduo racional e
democrata e, por fim, aponta a concepção da laicidade plural que, embora considere a
separação entre o Estado e a religião, assume o compromisso do diálogo e a capacidade de
assumir o diferente, inclusive o campo religioso (Silveira, 2004).
Assim, metodologicamente nessa pesquisa adotamos como válido o conceito de
laicidades - conforme proposto por Baubérot e Milot (2011) - fator que possibilita o
reconhecimento das múltiplas configurações assumidas pelo fenômeno, diferenciação que se
afasta do emprego comum que se dá para a interpretação da laicidade e estruturada sempre a
partir dos quatro elementos, a saber: liberdade de consciência; igualdade entre convicções
religiosas e filosóficas; separação entre o Estado e Igreja e/ou autonomia política; e a
neutralidade estatal, sem impor formas estáticas, lineares e imutáveis, mas configuradas em
consonância com as demandas históricas e sociais (Baubérot e Milot, 2011).

1.2.1 Da diferenciação entre laicidade e secularização
Embora a literatura especializada distinga laicidade e secularização (Casanova, 1994;
Mariano, 2011, entre outros), em determinadas circunstâncias históricas os processos podem
apresentar características que os aproximam. Daí a potencialidade para interpretações
reduzidas ou análises conjunturais que intercambiam os conceitos - como se sinônimos
fossem - para explicar fenômenos distintos.
Ao refletir sobre a distinção entre os dois conceitos, Rivera (2015, 20) propõe que “a
laicização corresponde a um enfoque institucional, enquanto a secularização comporta um
enfoque cultural”, ou seja, a secularização implica na perda da autoridade na dimensão do
saber sagrado, bem como na esfera dos valores. Nas sociedades secularizadas a religião não
tem mais o monopólio da produção normativa de valores e saberes, função essa exercida por
múltiplas instituições como a escola pública, as ciências, a medicina e os meios de
comunicação e cuja credibilidade é continuamente colocada à prova pela difusão intensa da
informação (eletrônica e em tempo real) e sob a pressão de outros campos de atividade social
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(econômico, intelectual, artísticos, etc.). Essa religião deixa de ser defendida pelo Estado, que
adota uma ordem neutra sem compromissos com qualquer agremiação religiosa.
Embora partindo do mesmo princípio, percebe-se que os processos da secularização e
da laicidade são distintos. Além disso, uma sociedade secularizada não requer,
necessariamente, a laicidade estatal (por exemplo, o caso da Inglaterra e Dinamarca). O
contrário também é verdadeiro. Embora institucionalmente laico determinado Estado pode,
ainda, comportar uma sociedade mais ou menos secularizada, a depender da perspectiva (por
exemplo, Estados Unidos e Turquia). O mais frequente é que os dois processos se cruzem e se
conjuguem sem seguir, obrigatoriamente, o mesmo rumo, evolução e dinâmica (Milot, 2009a:
30).
Para Milot (2009: 29), a secularização manifesta-se como um processo sociocultural
progressivo - dentre outras tantas transformações sócio culturais - e sem conflitos importantes.
Mesmo que a religião possa manter-se como fornecedora de sentido para parcela da
população, para outros sujeitos não terá qualquer significado ou poderá, ainda, dentro de
amplo conjunto simbólico sofrer arranjos variados e ser formatada de acordo com a demanda
e conveniência dos sujeitos. Além disso, em países que passaram pela substituição da
legitimidade, se desconhece a palavra laicidade, como por exemplo, na Dinamarca, nunca
houve separação Igreja-Estado, e as formas de legitimação política dependem cada vez menos
das instituições religiosas.
Por sua vez, a laicidade raramente se desenvolve sem engendrar relações de forças e
suscitar debates sociais, já que modifica o funcionamento das instituições políticas e
religiosas. Isso pode ser exemplificado pelas controvérsias oriundas da laicização do ensino
público, considerando que o abandono da inspiração educacional confessional poderá parecer
inconcebível para determinados grupos. Outrossim, a laicidade não afeta a todas as
instituições e a todos os aspectos da regulação política de maneira uniforme e
simultaneamente (Milot, 2009a). Pode haver, por exemplo, a laicização do direito matrimonial
antes da laicização da educação, a laicização dos registros civis antes do calendário, ou vice
versa.
Na perspectiva de Blancarte (2006: 34), as principais vantagens para esse
entendimento residem na possibilidade de estabelecer democracia e laicidade como
construções sociais e não apenas resultantes de decretos ou por razões históricas isoladas,
logo são processos em construção e, portanto, sempre inacabados. Se inacabado é, trata-se de
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uma transição, pois há muitas formas de democracia (e também de laicidades) e o Estado
permanece com diversos elementos de sacralidade, ou substituição de sacralidade, motivo
pelo qual a laicidade adquire cores especiais com contornos bem particulares a depender do
cenário analisado, como pode ser percebido na América Latina. Vejamos especificidades nas
construções dos modelos mexicano, uruguaio e brasileiro apresentadas a seguir.

1.3 Laicidades em exercício: a construção da laicidade no México e
no Uruguai
A laicidade na América Latina aparece em graus variados e há diferentes dificuldades
para construí-la e vivenciá-la, considerando que diante das crises próprias da modernidade,
quando as próprias instituições políticas minam suas bases democráticas, se recorre
novamente a formas de legitimação sagrada e eclesiais, buscando uma nova forma de
consolidar a hegemonia política (Blancarte, 2006).
Segundo Blancarte (2006: 33), no México o processo laico inicia-se em meados do
século XIX (cinquenta anos antes que o modelo francês). No período colonial a Igreja
Católica era parte do Estado, seguindo a tendência vivenciada em outros países latinoamericanos. O Patronato Real - por meio do qual a Santa Sé entregava à Coroa a
administração da Igreja em terras colonizadas em troca da proteção e do compromisso de
apoio para a evangelização dos habitantes - marcou a colonização e o primeiro período de
independência. O vínculo entre religião e Estado foi entendido como definitivo no processo
de independência da nação mexicana. Blancarte (2008) aponta que, os documentos que
proclamaram a independência (Ata de Independência de Chilpancingo - 1813, Decreto
Constitucional de Apatzingán – 1814 e Ata Constitutiva – 1823) apoiavam a intolerância em
relação aos demais grupos religiosos, bem como estabeleciam que a religião mexicana seria,
perpetuamente, a católica apostólica romana. Porquanto não se projetava um Estado sem a
legitimação religiosa.
A discórdia foi estabelecida quando a Santa Sé negou-se a aceitar a independência do
país e reivindicou a prorrogação da figura do Patronato. Somente nesse momento os liberais
se deram conta da necessidade do regime de separação, (Blancarte, 2008: 31). A Constituição
liberal de 1857 não mencionou qualquer tratamento especial ou restrição para outros grupos
religiosos. Logo, por omissão, a separação entre Igreja e Estado foi decretada. Ato contínuo, a
promulgação das Leis de Reforma decretaram a nacionalização dos bens eclesiásticos, a
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separação formal entre o Estado e a Igreja, a criação do Registro Civil, a regulamentação do
casamento civil e a secularização dos cemitérios. Como observado em outros contextos, a
construção da laicidade estatal mexicana é paulatina. Embora o regime estabelecido após a
intervenção francesa (1867) tenha incorporado as Leis de Reforma à Constituição promulgada
em 1873, manteve elementos da legitimação religiosa, sobretudo no governo de Porfirio Diaz
(1876 – 1910) que buscou a reconciliação com a hierarquia católica e incorporou parte da
estrutura eclesial. Mas, se por um lado esse período tenha proporcionado a consolidação do
Estado laico, a difusão dos valores liberais também possibilitou a sacralização desse Estado
liberal, considerando que os santos foram substituídos por heróis representantes da
independência, os altares religiosos foram trocados por símbolos da pátria e os rituais foram
substituídos por cerimônias cívicas (Blancarte, 2008: 32).
Após o triunfo da Revolução Mexicana, a Constituição promulgada em 1917
apresentou um caráter marcadamente anticlerical (Blancarte, 2008: 33). O não
reconhecimento jurídico das igrejas, a proibição da posse de bens, as limitações aos cultos
fora dos templos, a impossibilidade de constituir partidos políticos com referência religiosa e
a proibição para os ministros participarem de atividades políticas foram medidas que
acarretaram na eliminação da Igreja católica da esfera político partidária. No entanto, é
importante ressaltar a manutenção da atuação da igreja católica na esfera educacional. Os
artigos anticlericais dessa Constituição só foram revistos nas reformas promulgadas em 1992,
permitindo o retorno das Igrejas (no plural) ao espaço público. Deve-se ressaltar que a
laicidade mexicana não está inserida na atual Constituição. É regulamentada pela Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Publico10. No entanto, Blancarte (2008: 42) indica que a
educação laica é percebida com clareza pela população e firmemente sustentada por amplos
setores da sociedade. Suas principais marcas são o não intervencionismo nas questões do
campo religioso e o controle sobre os efeitos sociais das manifestações religiosas.
O caso uruguaio também é emblemático. Para Velázquez (2011), no desenvolvimento
histórico da nação, o papel do Estado na configuração do regime de laicidade no país e no
próprio processo de secularização da sociedade uruguaia, proporcionam uma organização
social singular cuja construção tem como núcleo o princípio da laicidade. Assim, a laicidade
constitui-se como elemento identitário para as organizações coletivas, bem como para os

10

México. Secretaria de Gobernación. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico. Diario Oficial de la
Federación; Órgano del Gobierno Constitucuional de los Estados Mexicanos. Disponível em:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LARCP.pdf>. Acesso em: 30/11/2015.
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atores sociais em suas experiências individuais e caracteriza-se como uma neutralidade estatal
de segregação / exclusão, ou seja, separação total entre religião e Estado, inclusive sem a
exigência do juramento por deus no exercício da função do agente público desde o fim da
ditadura ou a designação de deus na constituição atual, com a explícita condenação do
banquete de promiscuidade na relação igreja – Estado. Assim, tem-se que um/a representante
público/a consciente, reflexivo/a, responsável e ético/a expressa, necessariamente, um
pensamento laico. Por conseguinte, é incompatível transmitir seu conjunto de crenças
religiosas pessoais de natureza dogmática como verdades absolutas, eternas e infalíveis. É
marcada pela marginalização institucional do religioso e sua radicalização paulatina na esfera
privada com a adoção de posturas oficiais fortemente críticas à religião institucional
hegemônica, unido a uma transferência de sacralidade do religioso ao político, que pouco a
pouco derivou na conformação do que há dado em chamar-se de religião civil, com
simbologia e doutrinas alternativas, rituais e liturgias cívicas orientadas a reforçar a identidade
e ordens sociais.
Tais substitutivos laicos da religião são orientados a desempenhar a função ideológica
e social, anteriormente desenvolvida por aquela. Em muitos casos, por exemplo, a
descatolização do espaço público e a separação entre igreja e Estado derivaram em uma
progressiva transferência de crenças, devoções, rituais e liturgias aos âmbitos seculares, em
particular, no campo da política. Foi configurando, então, o que muitos autores, p.ex.
Velazquez (2011), Caetano (1997 e 2013) e Geymonat (2004), têm chamado de religiões
cívicas ou seculares. A religião civil consiste no processo de sacralização de certos traços da
vida comunitária através de rituais públicos, liturgias cívicas ou políticas, piedades populares
encaminhadas a conferir e a reforçar a identidade e a ordem em uma coletividade socialmente
heterogênea, atribuindo-lhe transcendência mediante a adoção de carga numinosa a seus
símbolos mundanos ou sobrenaturais assim como de carga épica à sua história.
Historicamente (Velázquez, 2006), os principais eventos11 que marcam a laicidade estatal
uruguaia podem ser assim delimitados:
 1861: secularização dos cemitérios;

11

Os principais fatos que marcam o processo de construção social da laicidade uruguaia foram reunidos por
Gerardo Caetano e Roger Geymonat e apresentados na cronologia Iglesia Catolica, Estado y Sociedad en el
Uruguay Contemporaneo no período histórico compreendido entre 1859 – 1989. A publicação está disponível na
coletânea organizada por GEYMONAT, Roger. Las religiones en el Uruguay: algunas aproximaciones.
Montevideo: Ediciones La Gotera, 2004.
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 Em 1877, definiu-se constitucionalmente a educação pública como laica e
exclusividade do Estado;
 1879: lei do registro civil que passa para o Estado;
 1885: lei do matrimonio civil. Impossibilidade de casar-se sem prévio casamento civil;
 1906: remoção dos crucifixos de hospitais;
 A lei do divórcio do país é de 1907 – embora no começo estivesse previsto que
somente os homens podiam solicitar um divórcio, o direito foi concedido também às
mulheres em 1913;
 1907: Supressão do juramento parlamentar;
 Constituição de 1917, que estabelece no artigo 5º a separação entre Igreja e Estado;
 1919: secularização dos feriados.

1.3.1 Ecos contemporâneos da laicidade uruguaia: um processo em construção
Embora singular, é possível estabelecer que na contemporaneidade a laicidade no
Uruguai apresenta tal maturidade que ainda não pode ser identificada nos demais países latino
americanos, em que pese a possibilidade de fazer tal mensuração. Fato é que, enquanto
conquistas relacionadas aos direitos reprodutivos, sexualidades e descriminalização de
determinadas substâncias já estão encaminhadas na nação uruguaia12, em outros cenários
ainda são tabus ou há evidentes retrocessos derivados, principalmente, da pauta imposta pela
atuação de sujeitos que legislam ou atuam a partir do ethos religioso de um grupo
empoderado, quer majoritário quantitativamente ou não, impondo tal entendimento para a
coletividade.
Esse exercício da democracia em um contexto laico possibilitou, por exemplo, a
sanção da Lei 18104 de 22/03/2007 que estabelece a igualdade de direitos e oportunidades
entre homens e mulheres e a criação do Conselho Nacional Coordenador de Políticas Públicas
de Igualdade de Gênero coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, presidido
pelo Instituo Nacional de Mulheres e composto por um Ministro da Suprema Corte, um
representante de cada ministério, dois integrantes do congresso de intendentes, quatro
12

A República Oriental do Uruguai tem um sistema presidencialista e seu governo se divide em três poderes, a
saber: o executivo (pres. Tabaré Vazquez – FA eleito em 2014); legislativo ou assembleia geral (senado +
câmara de representantes ou deputados/as) e judiciário. Em 2015 a assembleia geral foi presidida pelo vicepresidente Raul Sendic, enquanto a câmara de representantes era presidida por Alejandro Sanchez – FA.
Disponível em: <https://www.presidencia.gub.uy> e <http://www.parlamento.gub.uy>. Acesso em: 30/04/2015.
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representantes da sociedade civil (dois indicados pelas organizações de mulheres, um pelo
plenário intersindical e um pelas câmaras empresariais), e um representante da Univerdad de
La Republica - Udelar. A partir da atuação do Conselho, percebem-se ações práticas como a
colocação de trocadores para bebês nos banheiros públicos masculinos; a integração de
diversos departamentos públicos (Planificação, Mobilidade, Desenvolvimento Social, dentre
outros) com coletivos e organizações sociais para a discussão da transversalidade, emprego,
saúde, violência de gênero e masculinidades.
Nessa mesma conjuntura, a Lei 18590 de 16/10/2009 regulamentou a adoção
homoparental (individual ou singular – parental ou conjunta), a adoção do/a filho/a biológico/
do/a companheiro/a) e dispõe sobre as alternativas de núcleos familiares. Ainda no âmbito dos
direitos relativos às sexualidades, a Lei 19075 de 03/05/2013 regulamentou o casamento
igualitário.
Quanto aos direitos reprodutivos, a Lei 18987 de 30/10/12 regulamenta e despenaliza
a interrupção voluntária de gravidez. Por outro lado, considerando a descriminalização de
determinadas substâncias, a Lei 19.172 de 07/01/14 estabelece o controle, regulação,
importação, produção, aquisição, armazenamento, comercialização e distribuição da maconha
e seus derivados.
Para além do processo legislativo, há outras ações que são desenvolvidas exatamente
pelo reconhecimento da pluralidade e da diversidade, valores inerentes ao exercício da
laicidade, como por exemplo, o 3º Plano de Igualdade de Gênero desenvolvido pela
Intendência de Montevidéu que, no triênio 2014-2017, é orientado pela temática Montevideo
avanza en derechos sin discriminación. Ou ainda, a adoção da linguagem inclusiva nas forças
armadas organizada pela Divisão de Políticas de Gênero e por especialistas, a partir da
elaboração e implantação do Guia de Lenguaje Inclusivo en el Ministerio del Interior. Tratase de um material educativo fruto da análise do uso de linguagem na instituição desde a
perspectiva de gênero e com a proposta de uma linguagem não sexista na carreira. Visa
educar os funcionários policiais em termos de equidade e respeitar a identidade de gênero de
cada pessoa. Obrigatório em todo tipo de comunicação institucional e atos administrativos.
Segundo pesquisa realizada no primeiro semestre de 2006, pelo Instituto Nacional de
Estatística do Uruguai, 23% dos uruguaios acreditam em Deus, mas não seguem uma religião
(51% homens e 49% mulheres), 45% declaram-se católicos (59% homens e 41% mulheres),
mas apenas 4% praticantes efetivos, 11% declaram-se cristãos não católicos (57% homens e
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43% mulheres), enquanto 17% declaram-se ateus ou agnósticos (39% homens e 61%
mulheres). Tem-se ainda 0,3 de judeus (51% homens e 49% mulheres) e 0,6 praticantes de
cultos de matriz africana (58% homens e 42 mulheres). Além disso, é grande o percentual da
população que acredita na separação do Estado e da Igreja.
Segundo números do instituto de pesquisas uruguaio Cifra, de abril de 2011, os
uruguaios que aprovam o Estado laico e defendem a manutenção desse principio constituem
69% do universo pesquisado e, entre esses, 77% diz ser adepto de uma religião.
Mas há ondas reativas. Citamos, por exemplo, a declaração de objeção de consciência
(profissional e institucional previsto na legislação), inclusive de Tabaré Vazquez que em 2008
vetou a lei que regulamentava o aborto. Ainda que a legislação sobre a interrupção voluntária
de gravidez tenha sido posteriormente aprovada pela Assembleia Geral13 e sancionada em
2012 por Jose Alberto Mujica Cordano14, houve manifestações de grupos religiosos que
questionaram essa aprovação, inclusive com marchas e ações públicas.
Em 2013, fracassou a articulação da Igreja Católica, de atores políticos (inclusive
Tabaré Vazquez) e de conservadores que tentavam através de consulta popular a convocação
de plebiscito para referendar (manter ou derrubar) a legislação promulgada (Lei 18987 de
30/10/12) sobre a interrupção voluntária da gravidez. O ato deveria ser apoiado por 25% (650
mil) dos/as eleitores/as habilitados (2,5 milhões), porém alcançou menos de 9% (Caetano,
2006).
Um semestre após a regulamentação da interrupção voluntária de gravidez, a
mortalidade de mulheres que praticaram o método foi igual à zero. Segundo o Ministério de
Saúde Pública15 (MSP), oficialmente no primeiro semestre subsequente a regulamentação da
legislação (I sem/13) foram realizados 2550 abortos (média mensal de 425) sem morte de
mulheres ou complicações resultantes disso. Esse número representava 10 abortos por cada
mil mulheres em idade reprodutiva, frente a mais de 40 por cada mil que se estima realizados
13

Assembleia Geral (Senado + Câmara de Representantes ou deputados/as) presidida pelo vice-presidente que
possui voto no senado. A Câmara de Representantes é formada por 99 deputados/as e, na legislatura
correspondente ao período 2015-2020 conta com 50 deputados (14 mulheres e 36 homens) frenteamplistas; 32
blancos (apenas 03 mulheres), 13 colorados (03 mulheres e 10 homens), 03 do Partido Independiente (03
homens) e 01 da Unidad Popular (homem). Em atendimento a lei de cotas, para essa legislatura um terço das
candidaturas foi destinado às mulheres. O Senado conta com 31 senadores/as, sendo que na legislatura 20152020 há 15 senadores da FA (06 mulheres); 10 blancos (02 mulheres); 04 colorados (01 mulher) e 01 do partido
independente. Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy>. Acesso em: 28/05/2015.
14
Presidente da Republica Oriental do Uruguai entre 2010 – 2015 pela Frente Amplio – FA. Popularmente
conhecido como Pepe Mujica. Disponível em: <http://www.frenteamplio.org.uy>. Acesso em: 30/06/2015.
15
Ministério de Saúde Pública. Disponível em: < http://www.msp.gub.uy/noticia/interrupci%C3%B3nvoluntaria-de-embarazo>. Acesso em 26/06/2015.
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entre 1995 e 2002. O ministério aponta ainda que, acompanhada de política públicas de
educação sexual e reprodutiva, dos serviços integrais de atendimento de planejamento
familiar e anticoncepção, os números indicavam ser infundada a tese da possível disparada da
realização de aborto que a despenalização poderia proporcionar.
Em 2014, dois anos após a lei ser sancionada, a interrupção de gravidez no Uruguai
equivale a 12 abortos por cada mil mulheres em idade reprodutiva (20% a mais do que em
2013), conforme registros do Sistema Nacional de Informação (SINAdI) do MSP, dados que
são confirmados por coletivos como o RUDA – Red Uruguaya de Autonomías, Cotidiano
Mujer e Mujer y Salud em Uruguay. Das 8.500 mulheres que realizaram o aborto em 2014,
18% tinham menos de 20 anos. Ademais, 9% que consultaram equipes interdisciplinares nas
instituições de saúde decidiram continuar a gravidez. Segundo o instituto Cifras, a maior parte
da população aprova a legislação (51%).
Ainda assim, coletivos feministas retomam a discussão sobre a interrupção da
gravidez, tendo como princípio a autonomia dos corpos versus a necessidade sanitária; a
diferenciação de mulheres ≠ mulher na discussão do aborto, bem como o impacto do
procedimento na saúde mental; a condição de classe, étnica, geracional, condição conjugal,
religiosa, educacional e física; o acesso aos serviços e às tecnologias da medicina. Enquanto
isso, há uma redefinição na estratégia para criticar o aborto, a saber: no lugar de defender o
feto, ocorre a utilização da argumentação sobre o impacto do aborto na fertilização futura, na
saúde mental e o suicídio em decorrência do abortamento.
Da mesma forma, em contraposição à ausência de símbolos religiosos em prédios
públicos, há a cruz do Papa16 no espaço público que, além de questionar a laicidade estatal,
possibilita que outros grupos religiosos reivindiquem o mesmo tratamento com a instalação de
seus símbolos, como por exemplo, a estátua de Iemanjá na Praia de Ramirez / Montevidéu e
questionamento da Federação das Igrejas Evangélicas do Uruguai - FIEU quanto à missa da
embaixada no Vaticano e à vinculação da cruz com o papa. Tal debate questiona o lugar do
religioso entre as fronteiras do público e do privado, as relações entre a IC e o Estado, as
concepções da tolerância, da laicidade e o pluralismo, os significados dos símbolos religiosos
no espaço público, os valores nacionais afetados, dentre outros temas.
16

Em 1987 João Paulo II foi o primeiro papa católico a visitar o Uruguai. Foi realizada uma missa campal no
centro de Montevidéu e, nesse local, foi instalada uma cruz de 30 metros de altura. Passado o evento, o governo
decidiu pela manutenção da instalação do símbolo na praça pública. A medida deu início a efervescente
polêmica entre os defensores da instalação e outras vozes que consideravam tal decisão uma afronta à laicidade
estatal. Segundo Néstor da Costa (2006), após tramitar por todas as instâncias legislativas o projeto de lei que
regulamentava a instalação da cruz foi aprovado. Ver Velazquez (2006) e Caetano (2013).
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Conforme Caetano (2013), esse campo de disputa é complexificado pelo evidente
crescimento de evangélicos (6% em 1991 ante 11% em 2011) principalmente com a presença
de filiais brasileiras como a IURD e Internacional da Graça, enquanto o número de indivíduos
que se declaravam católicos caiu de 56% (1991) para 45% (2011). Por conseguinte, ainda que
não realizada de forma tática, percebe-se o desenvolvimento de estratégias para contrapor-se à
laicidade estatal como, por exemplo, a prédica pastoral que pede para Deus intervir contra o
“espírito do ateísmo nas universidades17”, ou seja, mesmo que o princípio laico estatal atue
para garantir a pluralidade religiosa, em determinadas conjunturas (estruturadas em interesses
bem definidos) os discursos institucionais confrontam tais construções sociais a partir de
posicionamento tido como sagrado, logo com pretenciosa validade universal.
O Partido de la Agrupacion Politica Atabaque, liderado pela mãe de santo Susana,
integrou a Frente Amplio18 e reivindicava, dentre outras demandas, o reconhecimento estatal
inclusive no censo. Reclamava, para tanto, uma laicidade pluralista, ativa e não meramente
neutra. Em 2009, ano eleitoral, Susana Andrade lançou o livro Entre la religion y la politica,
compilação das contribuições publicadas no diário La Republica. Fundamentava as razões do
apoio a Mujica, o lugar histórico da umbanda na sociedade uruguaia, discutia a necessidade
de promover outro modelo de laicidade no Uruguai, aprofundava as razões de sua militância a
favor dos direitos humanos e contra a lei da caducidade e até justificava sua postura contrária
ao aborto. Expressões que também podiam ser observadas nas outras candidaturas, por
exemplo, Luis Alberto Lacalle e Jorge Larrañaga apresentaram em suas respectivas
campanhas vínculos com o eleitorado católico e integrantes de outras religiões que assumiram
compromissos públicos por suas candidaturas, especialmente nos temas que condenavam o
aborto e defendiam o modelo familiar tradicional. Quando Lacalle creditou à divina
Providência o fato de ter passado ao segundo turno, foi duramente criticado por Mujica que
entendia ser um atentado contra a democracia e o Estado laico, inclusive fazendo referência
ao apoio da Igreja Missão Vida para as Nações (Caetano, 2013).
Diante do exposto, é possível identificar o caráter dialético e de construção contínua
da laicidade. Ainda que em dado momento o processo adquira formatação com alto grau de
17

Em observação etnográfica realizada no Centro Cristiano del Cordón era comum ver menções contra o
“espírito do ateísmo nas universidades” em clara referência ao exercício da laicidade estatal. As reuniões desse
grupo religioso evangélico são transmitidas ao vivo pela internet e estão disponíveis em:
<http://www.centrocristianodelcordon.com/>.
18
A Frente Amplio – FA é uma força política protagonizada por coletivos, sindicatos e partidos de esquerda
organizados para a ação política permanente em caráter de coalizão sobre bases determinadas e representativas
da diversidade ideológica que a formata. A FA apresenta na sua base 26 organizações de esquerda. Disponível
em: <http://www.frenteamplio.org.uy>. Acesso em: 30/06/2015.
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maturidade, em outras conjunturas ações reativas podem obstaculizar o seu pleno exercício,
inclusive acarretando retrocessos em matérias vinculativas, direitos adquiridos e
desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a diversidade e a pluralidade. Por
exemplo, no pleito realizado em outubro de 2014, o pastor da igreja Misión Vida, Álvaro
Dastugue19, foi eleito deputado pelo Partido Nacional20. Em entrevista21 ao jornal Diario La
Republica, definiu como meta principal de seu mandato a revisão das leis sobre o aborto, o
matrimônio igualitário e a descriminalização da maconha, tendo como embasamento a
interpretação do texto bíblico e discurso legitimado pela moral do grupo religioso de auto
pertença.
Em outra declaração22, o líder da igreja Misión Vida, pastor Jorge Márquez, indicava a
intenção de seguir o exemplo brasileiro no sentido de construir ampla presença evangélica no
Parlamento. Alegava que tal motivação foi despertada no âmbito da discussão e aprovação do
aborto e, somente com a presença desses atores no parlamento, temas como o matrimônio
igualitário, aborto, legalização da maconha e redução da maioridade penal23, bem como os
direitos oriundos de tais legislações poderiam ser evitados. Vale destacar a disposição desses
líderes em ressaltar a premissa de que a conquista desses direitos destrói valores, a
consciência e a fé cristã. Tem-se, então, a dinâmica pendular que caracteriza o processo de
construção da laicidade.

1.4 Panorama do desenvolvimento histórico social do processo da
laicidade no Brasil
A formação do Estado brasileiro sempre teve relações com a Igreja Católica. É
necessário observar que a colonização brasileira tem a marca cristã católica. Em sua análise
sobre as religiões no Brasil, Macedo (1989: 29 – 35) indica que o empreendimento
colonizador português buscou sempre uma legitimidade na religião e o catolicismo era um
19

Diario La Republica. Álvaro Dastugue foi eleito deputado em 2014 pelo Departamento de Canelones.
Pertencente ao Partido Nacional integrava a lista 2014 da Alianza Nacional liderada pela senadora Veróniva
Alonso. É genro do pastor Jorge Márquez, líder da igreja Misión Vida, da qual também é pastor.
20
Principais partidos: Frente Amplio (orgs. de esquerda); Partido Nacional (blancos); Partido Colorado.
21

Diario La Republica. El pastor diputado intentará derrogar leys de marihuana, aborto y matrimonio igualitário.
Disponível em: <http://www.republica.com.uy/el-pastor-diputado-intentara-derogar-leyes-de-marihuana-abortoy-matrimonio-igualitario/487100/>. Acesso em 04 de novembro de 2014.
22
Evangelistas em política: pastor Márquez quiere a “todo el espectro Cristiano luchando em el Parlamento”.
Disponível em: <http://www.republica.com.uy/todo-el-espectro/523444/>. Acesso em 27/06/2015.
23
Nas eleições presidenciais e parlamentares de 2014, o Uruguai realizou plebiscito para definir se haveria ou
não redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Segundo a Corte Eleitoral, 53,23% dos votos foram contra
a diminuição. Disponível em: <http://www.corteelectoral.gub.uy>. Acesso em: 31/03/2015.
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fator motivador nos projetos do Estado lusitano, logo a chegada da Igreja Católica ao Brasil
foi um intento do Estado português.
Não obstante a repressão efetuada em relação a outras opções religiosas e alguns
atritos entre o clero e a administração colonial, a presença da Igreja Católica na sociedade
brasileira teve papel significativo. Isso pode ser exemplificado pelas suas ações educacionais,
sua influência no desenvolvimento das crenças populares e pelos empreendimentos das
missões. No entanto, a maioria católica no Brasil durante quatro séculos foi forjada a partir
dos privilégios concedidos pela Monarquia em detrimento aos grupos minoritários que eram
perseguidos e combatidos pelo Estado. Como informa Roberto Arriada Lorea:
Nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), por
exemplo, não se cogitava de liberdade para escolher a própria religião.
O Livro Primeiro, título II, dispunha “como são obrigados os pais,
mestres, amos e senhores, a ensinar, ou fazer ensinar a doutrina cristã,
aos filhos, discípulos, criados e escravos”, enquanto o Livro Quinto,
título I, estabelecia “Que se denunciem ao Santo Oficio os hereges e
os suspeitos de heresia ou judaísmo”. (Lorea, 2012: 217)

A Constituição do Império, promulgada em 1824, em seu artigo 5º estabelecia que: “A
Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as
outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso
destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo24”.
Diferentemente das intensas relações entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, o
protestantismo que chegou ao Brasil a partir de 1860 adotou uma atitude ambígua em relação
ao mundo da política e da cultura, com uma manifestação contrária aos compromissos
socioculturais e políticos assumidos pela hierarquia católica em nome de Deus. Campos
(2006: 29 – 86) entende que embora minoritário esse protestantismo apresentou-se ativo e
baseado nos ideais da laicidade, sobretudo liberdade de consciência, separação entre Igreja e
Estado e forma republicana de governo.
Mesmo não tendo interesse em interferir na organização política da sociedade, o
protestantismo acabou provocando situações concretas de ações institucionais por meio de
escolas, dando origem a instituições como o Colégio Piracicabano, Instituto Mackenzie, entre
outros que se tornaram matrizes de futuras universidades confessionais (Campos, 2006: 29 –
86). No entanto, a separação entre Estado e Religião só foi oficialmente regulamentada e o
caráter de religião oficial outorgado ao catolicismo derrubado em 07 de janeiro de 1890

24

Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 27/06/2015.
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quando da promulgação do Decreto 119-A25 que proibia a intervenção da autoridade federal e
dos Estados Federados em matéria religiosa, consagrava a plena liberdade de cultos e
extinguia o padroado.
Com o advento da primeira Constituição26 republicana em 1891 - iniciada com a
instalação da Assembleia Constituinte em novembro de 1890 e promulgada em 24 de
fevereiro de 1891 – foi estabelecido a liberdade de culto, a laicização do ensino em escolas
públicas e o casamento civil, o fim da subvenção religiosa, a secularização dos cemitérios,
além da transferência para a máquina estatal de funções atribuídas ao clero católico, como por
exemplo, a emissão de atestados de óbito e da certidão de nascimento. As Cartas Constituintes
de 1891 e 1937 não fizeram menção à invocação da proteção de Deus nos seus preâmbulos,
inserção executada nas Cartas promulgadas em 1934, 1946, 1967 e 1988, no entanto tal
expressão não tem valor normativo, não se trata de norma de reprodução obrigatória nas
Constituições estaduais e não estabelece vinculação com qualquer grupo religioso27, ainda que
tais entendimentos não diminuam o valor da funcionalidade simbólica dessa formulação.
Conforme Zylbersztajn (2012), as reações contrárias à separação entre Igreja e Estado
estabelecida em 1890 – 1891 foram notórias, principalmente por parte do clero católico e o
resultado de tais reivindicações pode ser observado na construção da Constituição de 193428
que - dentre outros temas - estabelecia a validade civil dos casamentos celebrados por
sacerdotes, a admissibilidade da manutenção de cemitérios particulares por associações
religiosas e o reconhecimento do ensino religioso. Contudo, em 1937 o texto constituinte29 fez
algumas revisões e previu o caráter secular dos cemitérios (art. 122, §4º) sem qualquer alusão
à administração por ente religioso, bem como não disciplinou sobre o casamento religioso.
Embora a Constituição de 1934 tivesse mantido o dispositivo quanto à separação entre a
Igreja e o Estado, essa previsão indicava a possibilidade da cooperação, conforme o Art. 17:

25

Decreto
119-A,
de
07
de
Janeiro
de
1980.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm>. Acesso em: 27/06/2015.
26
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). Texto disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em 23/06/2015.
27
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento em 15/08/2002 da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI 2.076. A ementa, o acórdão, o relatório e os votos dos ministros que julgaram a
ADI
2.076
estão
disponíveis
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=375324>. Acesso em: dez/2015.
28
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Texto disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em 23/06/2015.
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Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). Texto disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em 23/06/2015.
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Art. 17. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: II – estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício
de cultos religiosos; III – ter relação de aliança ou dependência com
qualquer culto, ou igreja sem prejuízo da colaboração recíproca em
prol do interesse coletivo.

Ainda segundo Zylbersztajn (2012: 24), a regulação da separação entre Igreja e Estado
executado de forma restrita no texto da Constituição de 1934 foi normatizada de forma ampla
em 1946 (art. 31, II e III30). Dentre outros elementos, foram mantidos os termos relativos à
liberdade de consciência e crença, o exercício de culto, o caráter jurídico das associações
religiosas, além de incluir a escusa de consciência no dispositivo sobre a determinação da
impossibilidade da privação de direitos por motivos de convicção religiosa. O texto de 1946
introduziu, novamente, a regulamentação sobre a situação da prestação do serviço militar por
religiosos (art. 181, §2º), manteve a previsão sobre o direito de o trabalhador gozar os feriados
religiosos (art. 157, VI) e voltou a sistematizar os efeitos do casamento religioso
(Zylbersztajn, 2012).
Os textos da Constituição de 196731 e da Emenda Constitucional de 196932 (elaborados
no contexto da ditadura militar) não trouxeram grandes inovações nos quesitos relacionados
ao campo religioso, embora fossem restritivos quanto às liberdades. O texto da Constituição
de 198833 (elaborado na conjuntura da redemocratização) embora não faça referência explícita
ao princípio da laicidade estatal, no Art. 19, I dispõe que:
Art. 19, I – é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público.

Dentre os vários dispositivos tipificados, a Constituição Federal de 1988 mantém o
reconhecimento civil para as celebrações executadas por religiosos (Art. 226, §2º) e as
previsões da imunidade tributária a quaisquer templos (Art. 150, VI, b) e do ensino religioso
facultativo (Art. 210, §1º). Vale destacar a reconhecida inspiração democrática inserida na
30

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946). Texto disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em 23/06/2015.
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Texto disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 23/06/2015.
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Emenda Constitucional Nº 1, de 17 de outubro de 1969. Texto disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em
23/06/2015.
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Texto disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 23/06/2015.
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carta constituinte em garantia às liberdades e igualdade, inclusive à liberdade de culto, de
crença e de consciência.
É evidente, como já apontado, que o processo da laicidade não se restringe aos
aspectos jurídicos, bem como não se dá simplesmente por força da imposição legal. No
entanto, é salutar identificar a influência da legislação na construção social da laicidade.
Como bem observa Rivera (2015: 26), a legislação brasileira que estabelece a separação entre
religião e Estado é anterior à francesa (1905) entendimento que, também, pode ser aplicado
aos modelos uruguaio (1917) e mexicano (1857), porquanto o evento brasileiro pode ser
tomado como de significativa representatividade em termos políticos, jurídicos e sócio
históricos.
Ainda que constantemente a laicidade estatal tenha sido burlada e obstaculizada para
impedir os efeitos em sua plenitude, Rivera (2015) indica esse fato como referencial
indispensável para, em perspectiva histórica, analisar a evolução da laicidade estatal brasileira
e as tensões próprias de um campo religioso multifacetado, plural, fragmentado, diverso e
multiforme.
Emerge, então, a necessidade de questionar a possiblidade de convivência social em
contextos plurais sem a mediação da laicidade problematizada pela complexidade de conjugar
as demandas oriundas desse cenário com a vivência concreta da democracia e da igualdade, já
que ainda na contemporaneidade há grupos minoritários que legitimamente reivindicam34 o
princípio da liberdade religiosa, de consciência e de não pertença que, useiro e vezeiro, a eles
são negados.
Por esta razão manifesta-se a pertinência em estabelecer a laicidade estatal como um
processo que, por definição, é um movimento que implica variações de ritmo, de sentido, de
direção, de avanço ou recuo e mesmo de intervalos de imobilização, porquanto não caminha
unicamente em progressão e o percurso não é tão somente avante e linear como se pode
depreender quando os aspectos jurídicos são tomados como únicos referenciais.
34

Dentre outros eventos citamos, por exemplo, a caminhada realizada anualmente no Rio de Janeiro com apoio
da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Em 2015 aconteceu a 8ª edição com o tema: Caminhando a
gente se entende eu tenho fé. Ver anexo 5. Disponível em: <www.ccir.org.br>. Acesso em 15/09/2015. Outra
campanha que exemplifica esse cenário foi executada pela ATEA – Associação Brasileira de Ateus e
Agnósticos. Lançada em 05/09/2014 (próximo ao período eleitoral) as peças publicitárias exibidas em Porto
Alegre, Florianópolis, região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Luís
questionavam a influência da religião sobre a política com os slogans: “não vote com fé, use a razão”; “sua
religião não é nossa lei”; “ateus: somos 2 milhões de eleitores”; “somos todos ateus com os deuses dos outros” e
“ateísmo: uma relação pessoal com a realidade”. Ver anexo 6. Disponível em: <www.atea.org.br>. Acesso em:
05/09/2014.
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A interpretação do desenvolvimento da laicidade estatal brasileira deve considerar
também as especificidades da pluralidade35 religiosa que, assim como na América Latina, é
multidimensional (Freston, 2012), isto é, abrange não somente uma variedade de igrejas, mas
uma multiplicidade de modelos religiosos, organizacionais, eclesiásticos, de espaços e de
inúmeras vozes que reclamam autoridade para, cada um à sua maneira e a partir de suas
demandas, acumular capital simbólico para pautar a esfera pública. Ora, tem-se então um
fenômeno que não é restrito a um campo fixo, permanente e previsível. Pelo contrário. É
diverso, móvel, híbrido e com tal variedade de organizações religiosas que, dentre outras
consequências, estabelece um novo conjunto de forças institucionais (Bastian, 1997: 208213). Regina Novaes (2006: 138) corrobora essa percepção ao indicar que no, Censo 2000,
para a pergunta “qual é a sua religião?” o IBGE recebeu 35 mil respostas diferentes. Segundo
o Censo realizado pelo IBGE em 2010 os maiores grupos do país, por número de seguidores,
estão assim representados:
TABELA 1 – OS MAIORES GRUPOS RELIGIOSOS DO PAÍS, POR NÚMERO DE SEGUIDORES

MILHÕES DE PESSOAS

Grupo

Seguidores (milhões)

Seguidores (%)

123,28

64,6%

02 Evangélicos Pentecostais

25,4

13,4%

03 Sem Religião

15,3

8,04%

04 Outras religiões

9,8

5,1%

05 Religião não determinada ou mal definida

9,2

4,8%

06 Evangélicos de Missão

7,7

4%

01 Católica Apostólica Romana

Reprodução parcial de tabela elaborada por Rivera36 - Fonte: Censo do IBGE (2010)

35

Essa configuração pode ser percebida nos dados do Censo brasileiro dos anos 2000 e 2010. A partir da
divulgação desses dados, têm-se múltiplas análises que procuram compreender como essa variedade religiosa
redimensiona o cenário religioso. Nessa perspectiva, as obras de AMARAL, Leila. Carnaval da Alma.
Comunidade, Essência e Sincretismo na Nova Era. Petrópolis: Vozes, 2000; RIVERA, Dario Paulo Barrera.
Matrizes protestantes do pentecostalismo. In: PASSOS, João Décio (Org.). Movimentos do Espírito: matrizes,
afinidades e territórios pentecostais. São Paulo: Paulinas, 2005. pp.79-112; RIVERA, Dario Paulo Barrera &
HEATON, Tim. A diversidade religiosa brasileira e suas dimensões sociais segundo o Censo do ano 2000. In:
Estudos de Religião, v. 23, n. 37, 129 – 145, Jul / Dez 2009 e CAMPOS, Leonildo Silveira. Os mapas, atores e
números da diversidade religiosa cristã brasileira: católicos e evangélicos entre 1940 e 2007. In: Revista de
Estudos da Religião, dezembro de 2008, pp. 9 – 47, dentre outros, são referenciais teóricos que oferecem
contribuições significativas e indispensáveis para compreender o fenômeno do pluralismo religioso e os
processos decorrentes dessa manifestação.
36
Tabela completa apresentada por RIVERA, Dario Paulo Barrera no artigo Laicidade, Religião e Direitos
Humanos. In: ROSSI, Luiz Alexandre & JUNQUEIRA (ogs.). Religião, Direitos Humanos e Laicidade. São
Paulo: Fonte Editorial, 2015. Nesse quadro apresentamos apenas os dados da distribuiçãoda população por
pertença religiosa. Na tabela original o autor oferece quadro comparativo considerando os números aferidos nos
censos realizados em 1980, 1991, 2000 e 2010.
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Reconhecemos uma vez mais a relação dialética dessa dinâmica. Por um lado tem-se o
sujeito religioso com suas demandas e reivindicações. Essa postura permite que esses fiéis
negociem com a instituição e, nesse aspecto, não basta uma série de abstrações religiosas para
estabelecer fronteiras. No outro polo está a instituição que luta para afirmar-se, sendo que sua
sobrevivência está diretamente ligada à adesão do sujeito religioso, logo é preciso convencêlo a permanecer. Para tanto, vale ceder espaços, aceitar hibridismos, negociar seu capital
religioso, econômico e cultural. Nessa relação dialética, a mobilidade do sujeito vai
espalhando pelos caminhos novos formatos, marcas, atalhos e alternativas.
À vista disso, a pluralidade religiosa no Brasil, o crescimento da adesão aos grupos
evangélicos e o êxito eleitoral dessas agremiações nos pleitos recentes são elementos que
reconfiguram completamente o caráter laico do Estado brasileiro. Ainda que não sejam
complementares entre si ou obrigatoriamente derivantes, deve-se reconhecer que a conexão
entre os eventos (crescimento de evangélicos mais o êxito eleitoral) influencia,
definitivamente, a forma e o significado da laicidade estatal brasileira. O acúmulo de capital
simbólico e o crescimento quantitativo aliado ao reposicionamento estratégico de
determinados grupos religiosos têm proporcionado o desenvolvimento de projetos de
atuação na política partidária com a clara intenção de pautar as ações legislativas com
assuntos inerentes aos interesses da agremiação de acordo com os códigos da sua crença,
como demonstrado por Rivera (2015).
Amplificado pelos meios de comunicação, por intensa atuação nas mídias sociais e
eletrônicas e ocupação de múltiplos espaços, os grupos religiosos, sobretudo do conjunto
pentecostal, têm conseguido obter significativo sucesso nas disputas eleitorais com presença
significativa nas casas legislativas nas esferas municipal, estadual e federal. É evidente que
o crescimento de fieis captado pelo Censo realizado pelo IBGE impacta diretamente nesse
êxito eleitoral (Rivera, 2015). Tal ativismo tem alvo e interesses bem específicos,
especialmente pelas questões relacionadas ao controle dos corpos, a moral sexual e aos
direitos reprodutivos, como será demonstrado nos próximos capítulos. Da parte de líderes
religiosos/as há o recrudescimento dos discursos, da violência simbólica e da desconstrução
do outro que, na necessidade de angariar novos/as seguidores/as em arena tão competitiva, a
virulência do ativismo e da propaganda torna-se marca sob os auspícios da liberdade de
expressão.
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Conclusão:
Problematizada pelo elemento tempo e espaço, a laicidade assemelha-se ao percurso
de um rio que assume aspectos diversificados de acordo com as múltiplas variáveis, ou seja,
às vezes acredita-se que o debate tenha diminuído ou mesmo acabado, contudo novamente
renasce, por muitas vezes de pontos e lugares não esperados. Debates que podem se
transformar inexplicavelmente em embates cercados de incompreensões, desentendimentos,
conflitos, ódio, que por outras vezes, é seguido de apaziguamento e até mesmo esquecido,
como pode ser observado nos recentes eventos que compõem o cenário político brasileiro.
Mas podemos avançar. Assim, no próximo capítulo, tendo por referencial a Frente
Parlamentar Evangélica – FPE e os projetos apresentados pelo conjunto de parlamentares
evangélicos/as na 54ª Legislatura estruturados a partir da pertença e moral religiosas
analisaremos a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à
promulgação de leis e o desenvolvimento de políticas públicas para identificar o impacto
dessa intervenção na construção social da laicidade brasileira.
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CAPÍTULO 2
A PARADOXAL CONSTRUÇÃO SOCIAL DA LAICIDADE
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: EVANGÉLICOS/AS NO
CONGRESSO NACIONAL

Nesse capítulo, temos por objetivo interpretar, a partir da análise da atuação da Frente
Parlamentar Evangélica – FPE, a forma de intervenção desses atores no espaço político
brasileiro quanto à promulgação de leis e o desenvolvimento de políticas públicas. Para tanto,
além de demonstrar a composição da FPE, sua organização, estrutura e elementos que
caracterizam sua atuação (exercício parlamentar no período compreendido entre 2011 – 2014)
vamos elencar os projetos apresentados pelo conjunto de parlamentares evangélicos/as na 54ª
Legislatura relacionados aos direitos reprodutivos e à sexualidade.

2.1 Da relação entre evangélicos/as e a política partidária brasileira
Freston (1994 b: 18 – 23) aponta que a atuação político partidária protestante37 durante
o período da República Velha foi praticamente nula e somente nos anos 30 os indivíduos
ligados a comunidades protestantes começaram a atuar de forma mais intensa e contundente,
sendo que o primeiro político protestante a ter notoriedade foi o pastor metodista Guaracy
Silveira (1893-1953). Apesar de eleito deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, não
teve apoio formal das igrejas. Com uma atuação bem avaliada pela imprensa devido à sua
maneira de atuar, a qual divergia das práticas desenvolvidas pelos políticos católicos, sua
eleição estimulou a candidatura de diversos protestantes no pleito seguinte.
Freston (1994 b: 18 – 23) defende a tese de que mesmo a partir da eleição de alguns
protestantes sua presença foi pequena e discreta. Alguns tinham o endosso de uma
denominação, entretanto era uma presença pluripartidária, sem fortes concentrações
ideológicas, cobrindo um leque desde a esquerda não marxista até a defesa apaixonada do
regime autoritário. Contudo entre 1946 e 1964 ocorreram transformações que tornaram a
participação eleitoral mais livre e, no período legislativo de 1959-1963, os protestantes
conseguiram sete mandatos para o Congresso Federal.
A partir da redemocratização em 1985, a política protestante foi transformada,
tornando-se muito mais visível e controvertida (Freston, 1994 b: 18 – 23). Destacam-se o
surgimento de uma esquerda protestante ligada à corrente teológica evangelical e atores
representantes de uma política corporativa que busca o fortalecimento de lideranças internas;
a proteção da socialização sectária; e recursos para a expansão religiosa objetivando disputar
espaços na religião civil. Uma vez eleitos com a ajuda indispensável de suas comunidades
religiosas, constituem-se em grupos de pressão, e recebem a incumbência de seus líderes
religiosos de atuarem no parlamento como representantes de tais agremiações.
Assim,

nos

pleitos

realizados

após

a

abertura

democrática,

aumentaram

significativamente as bancadas de deputados/as, senadores/as e vereadores/as, além de
governantes que empregam a linguagem religiosa como propaganda política, formando
equipes de “políticos de Cristo” (Campos, 2006: 36), por conseguinte os atores políticos antes

37

Os estudos desenvolvidos por Mendonça (2008), Souza (1969), Rivera (2001), Passos (2005 a / b), Machado
(1996 e 2005), Mariano (1999), Campos (1997), Freston (1994 a), Antoniazzi (1994), Alencar (2000), Pierucci e
Prandi (1996) são aportes importantes para uma interpretação que considere as imbricações da cultura na
inserção e implantação desse projeto religioso no Brasil, além de estabelecer os eixos que regem o ethos e o jeito
de ser e fazer do sujeito pentecostal.
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alheios às possibilidades partidárias decidiram tratar politicamente o sonho dos/as
evangélicos/as de que é possível construir uma sociedade diferente para desfrute imediato (já
e não mais no porvir) a partir da bandeira da fé. Consequentemente diminuiu, entre os/as
cristãos/ãs brasileiros/as, o número dos/as que consideram o exercício político como
ferramenta incompatível com as normas morais e espirituais.
Campos (2006: 36) divide esses atores políticos em dois tipos ideais: o “político
evangélico”, o qual designa agentes de origem protestante, surgidos no tempo da República
Velha; e o segundo tipo, os chamados “políticos de Cristo”, o qual desenvolveu-se a partir da
promulgação da Constituição de 1988, que se “caracterizam pelo fato de serem escolhidos,
eleitos e, eventualmente, afastados da política pela Igreja que comanda a sua ação política”.
Saulo Baptista, ao analisar a atuação desse ator político, também aponta que “a plataforma
evangélica concentra-se em temas da moralidade, em defesa de preceitos bíblicos
interpretados de modo a censurar costumes pouco aceitos ou aceitos com reservas na
sociedade” (2009: 69).
Os “políticos de Cristo” apresentam-se com qualificações que acreditam não ser
comuns no político brasileiro: a ética, a dignidade e a seriedade no trato das coisas públicas,
entretanto sua “forma de atuar não passa pela valorização do sistema partidário, nem pela
defesa de ideologias políticas” (Campos, 2006: 29 – 86) e suas propostas consideram as
demandas corporativas “oriundas de suas respectivas associações religiosas, as quais
transcendem os partidos”, (Campos, 2006: 85 – 86).
Segundo Baptista (2009), a escolha do partido é feita em função das chances eleitorais,
logo atuar na “oposição ou situação é uma questão de circunstância e conveniência, não só
para o político, mas, principalmente, para a corporação religiosa que ele representa” (2009:
298). Assim também a troca de partido pode acontecer quando representar a garantia de
reeleição ou uma melhor possibilidade de obter acesso aos recursos públicos. Ainda
relacionada a essa tese, Campos sustenta a seguinte proposição:
Os partidos ou programas não lhes fazem diferença alguma, porque o
essencial para eles é a manutenção do apoio da Igreja que o elegeu.
Sem essa igreja, ele nada é; perde a função de locutor, pois o discurso
não lhe pertence; não passa de um mero ator coadjuvante, que
participa de uma dramaturgia que não dirige; e recebe da instituição
que o escolheu um script pronto para uma atuação fundamentada na
plena, total e irrestrita obediência às autoridades religiosas (Campos
2006: 85 – 86).

Com o aumento e recrudescimento de outras expressões religiosas, surgiram entre os
protestantes as estratégias de marketing visando o crescimento e o convencimento de novos
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adeptos, bem como a definição de ações que permitissem a representação dessas instituições
no campo político. Mediante a essas disposições e inclinações, novas tecnologias midiáticas,
especialmente a televisão, conseguiram aproximar ainda mais as esferas política e religiosa.
Desenvolve-se o “crente-eleitor, que aguarda a ordem mobilizadora do pastor-missionário – o
homem de Deus – que determinará em quem se deve votar nas próximas eleições” (Campos,
2000: 21) objetivando canalizar todo tipo de enfado do sujeito religioso diante de tantas
ofertas e demandas numa sociedade pluralista.
Diante desse cenário, é sugestivo pontuar alguns eventos que caracterizam essa relação
na contemporaneidade. Durante a campanha para a eleição presidencial realizada em 2002, os
principais candidatos pediram os votos dos eleitores protestantes, inclusive com a
apresentação de documentos específicos, como a carta formulada por Lula e destinada aos
evangélicos (Miranda, 2006: 150 – 169). Nesse documento o candidato reconhecia a
importância da comunidade e igrejas evangélicas na luta por um país mais decente, honesto,
justo e fraterno. Ainda salientava sua fé cristã, destacava seus compromissos e pedia orações e
o voto dos protestantes. Em 2006, foi feita nova ofensiva para conquistar o voto evangélico,
que incluiu a participação em eventos específicos, a montagem de comitês direcionados a esse
público em todos os Estados e a divulgação de uma nova carta em que o petista solicitava
votos e orações. Além de tais pedidos, Lula - então presidente e candidato à reeleição prometia criar um “canal direto” com a comunidade evangélica além da possibilidade de
nomear um assessor especial dedicado a cuidar do relacionamento com instituições religiosas.
Toda essa mobilização visava uma maior aproximação do candidato com as
comunidades protestantes, mas tinha por objetivo também esclarecer algumas questões
históricas ligadas a um preconceito institucionalizado e disseminado na sociedade. Em 1989,
quando Lula foi candidato à Presidência da República, havia entre os evangélicos uma
propaganda anti-Lula marcada pela acusação de que ele era ateu, comunista e, se eleito,
proibiria as igrejas evangélicas de funcionarem. Nos pleitos seguintes, embora essa não fosse
a questão fundamental do debate, houve a necessidade de ações efetivas para transformarem o
medo em esperança. Dentre outros fatores pode-se destacar a escolha do empresário mineiro
José Alencar para composição da chapa e a transformação da imagem de um partido político
dogmático, radical, intransigente na imagem de um partido moderno, negociador, confiável e
conciliador, elementos esses que foram incorporados à figura de Lula (Miranda, 2006: 150 –
169).
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Os pleitos que aconteceram na década de 1990 refletem o crescimento da população
evangélica em que sua participação tornou-se cada vez mais explícita com significativo
aumento de representantes eleitos. O ápice quantitativo dessa trajetória deu-se nas eleições
presidenciais de 2002, com eventos significativos, a saber: a candidatura de Anthony
Garotinho, um “político de Cristo”, à Presidência da República, que alimentou um sonho com
um lastro messiânico-milenarista, com a esperança de que um “político de Cristo” iniciaria
uma nova era e o Brasil seria um país diferente quando à sua frente estivesse um homem de
Deus (Campos, 2006: 21); e a formação no Congresso Nacional da bancada evangélica, a
Frente Parlamentar Evangélica - FPE, que chegou a contar com 70 deputados (DIAP, 2002).
Os parlamentares protestantes buscaram uma aproximação a partir de bandeiras em
comum, independente do partido a que estavam vinculados, para trabalharem dentro de um
viés evangélico em função do que entendiam ser defesa da família, da moral e dos bons
costumes com atuação fundamentada principalmente na sua condição numérica,
desconsiderando todos os parâmetros éticos, objetivando apenas atender os interesses
corporativos das instituições, especialmente nas áreas da educação e comunicação, no sentido
de manter a visibilidade e o poder de seus líderes religiosos (Baptista, 2009: 378 – 381).
Conforme Baptista (2009), em comparação com a eleição realizada em 2002, no pleito
de 2006 houve significativa queda no número de deputados eleitos ligados a instituições de
cunho protestante, em especial pentecostais e neopentecostais. Pode-se creditar esse fator dentre outros elementos - à falta de unidade, à fragmentação de igrejas, aos escândalos de
corrupção e à resistência de outros segmentos da sociedade, o que limita a influência do
numeroso eleitorado fiel.
Faz-se necessário ressaltar que essa atuação do/a parlamentar evangélico/a já foi
caracterizada como uma ação tipicamente fundamentalista. Por exemplo, Pierucci (1989: 104
– 132) analisou a atuação dos/as deputados/as evangélicos/as na Assembleia Constituinte com
ênfase na investigação da direita política brasileira. Pierucci aponta que emerge dessa relação
a instrumentalização da religião e a sacralização da política, equação também demonstrada
nas análises de Machado (2006 a / b), Oro e Mariano (2010) e Burity (2006).
Segundo Pierucci (1989: 104 – 132), legitimados por uma ética de conveniência, o
objetivo principal dos/as constituintes evangélicos/as era a luta contra o mal e a defesa dos
costumes tradicionais, logo o aborto, as questões relacionadas à sexualidade, o feminismo, a
pornografia, o divórcio e os métodos contraceptivos abortivos eram temas que deveriam ser
combatidos. Por outro lado, apresentando-se como porta vozes da maioria dos brasileiros,
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os/as constituintes evangélicos/as colocaram-se a favor, dentre outras demandas, da censura
de costumes na mídia e a favor da educação religiosa nas escolas. Nessa perspectiva, o autor
já sinalizava para o desenvolvimento de um projeto político de longo prazo, sobrepondo a
ideia corrente que considerava a presença do evangélico na política partidária como um
projeto de poder sem longo alcance temporal, considerando a atuação desses parlamentares
como fundamentalista, contrapondo-se ao entendimento corrente que a apresenta como
conservadora militante.
Pierucci (1989: 114) destaca o que ele denomina de surgimento de uma “nova direita
cristã” e aponta a apropriação que esses atores políticos fazem dos símbolos e da linguagem
bíblica e religiosa para fundamentar sua atuação no espaço público, inclusive para explicar
fatos econômicos e sociais. Porquanto, ainda que sem organicidade, houve clara estratégia da
bancada evangélica na constituinte que se apresentou como um bloco coeso, forte,
conservador e dotado de uma capacidade para exercer pressão e fazer lobby38 em assuntos de
seu interesse como o combate ao aborto, às drogas, à pornografia nos meios de comunicação,
negociou a participação em comissões, mas ao mesmo tempo buscou acesso a concessões de
rádio e encaminhou propostas de interesse das agremiações religiosas.
A orientação era para não envolverem-se em questões controversas e de cunho político
e econômico, embora Benedita da Silva (IEAD - PT/RJ) e Lysâneas Maciel (ICCR - PDT/RJ)
tenham discutido – de forma autônoma e por iniciativa pessoal - a reforma agrária e temas de
interesse dos movimentos populares, além do deputado Matheus Iensen (IEAD – PMDB/PR),
autor da emenda que prorrogava o mandato presidencial, iniciativa que deu visibilidade ao
deputado e capital político para angariar concessões e participação nas negociações partidárias
(Pierucci, 1989).
Ainda nessa linha, Freston (1992: 27 – 44) amplia a caracterização proposta por
Pierucci que vincula a presença evangélica a uma nova direita cristã. Embora considere
assertiva essa indicação, principalmente quanto ao aporte de recursos culturais e retóricos que
essa inserção evangélica proporciona para a direita, além das demandas tradicionais e
moralistas que pautam a arena política, Freston sinaliza que deve-se ter cuidado em não
atribuir racionalidade de ação política aos/as parlamentares evangélicos/as, principalmente
pela ausência de intelectuais orgânicos que possam orientá-los/as na elaboração de projetos,
pela inexistência de órgãos de coordenação e pela pouca expressão ideológica, tal como pode
ser identificado na New Christian Right nos EUA (Freston, 1992: 36 – 38). O autor chama a
38

Lobby como método estratégico – quer de interesse individual ou de grupos privados – para pautar e
influenciar as decisões governamentais. Para análise aprofundada Ver FARHAT (2007).
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atenção ainda para os fatores que contribuíram para esse comportamento político que, na
visão de Freston, é diferenciado em relação aos demais países latino americanos, dentre outros
motivos, pelo diferente grau de desintegração social, pelo fator étnico associado a
determinadas expressões religiosas, à iniciação protestante, à presença católica e à experiência
evangélica.
Ainda que a ausência de racionalidade na ação política dos parlamentares
evangélicos/as deva ser considerada, na contemporaneidade percebe-se a delineação de
elementos, que embora não garantam a coesão e a unidade da atuação desses atores na esfera
pública, sugerem uma pretensa construção de um projeto político religioso/partidário de longo
prazo representando os anseios institucionais defendidos e anunciados por grupos
evangélicos. Nesse sentido, a constituição da Frente Parlamentar Evangélica pode anunciar a
consolidação desse projeto. A formação dessa frente parlamentar, as marcas dessa atuação no
parlamento, as características que configuram a arena de disputa, e como a religião é
instrumentalizada para sacralizar a política são elementos que compõem o cenário do próximo
tópico.

2.2 A Frente Parlamentar Evangélica: configuração, estratégias e
disputas
A Frente Parlamentar Evangélica - FPE foi instalada39, oficialmente, no dia 18 de
setembro de 2003 no exercício da 52ª Legislatura (2003-2006). A FPE apresenta-se como
associação civil, de natureza não governamental, constituída no âmbito do Congresso
Nacional, integrada por deputados federais e senadores eleitos (conforme dados da FPE e
DIAP, 2012), mas é importante ressaltar que alguns deputados acompanham as proposituras e
apoiam a FPE, todavia não a integram formalmente. Como forma de gerenciar os interesses
da bancada, foi criado o Grupo de Assessoria aos Parlamentares Evangélicos (Gape),
composto por assessores dos próprios parlamentares, organizados em quatro comitês:
Jurídico, de Comunicação, Assuntos Políticos e Eventos. Além disso, a FPE promove
reuniões e cultos regulares, além da conferência anual denominada Conferência Nacional de
Parlamentares Evangélicos.

39

Para ilustrar o caráter corporativista da FPE, bem como sua relação com as agremiações religiosas na mesma
data da instauração da FPE foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia
Nacional de Missões [Evangélicas] Transculturais.
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Diferentemente do grupo evangélico, no Congresso Nacional não existe uma bancada
católica formalmente constituída, contudo os parlamentares atuam de forma razoavelmente
organizada com o intuito de barrar propostas consideradas contrárias às doutrinas cristãs,
como projetos em favor do aborto ou de casamentos entre homossexuais, além de temas como
as células-tronco embrionárias e a prostituição.
Determinados assuntos necessitam de alinhamentos prévios e, para ajudar em decisões
delicadas, o Congresso conta com os católicos ligados a grupos como a Pastoral Parlamentar,
que se reúnem numa celebração mensal organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB). O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP indica que
existem outros grupos formados por políticos católicos e que possuem significativa coesão:
Políticos pela Unidade, Renovação Carismática e Pastoral da Juventude. Embora não tenham
uma orientação institucionalizada, os “militantes católicos40” desenvolvem experiências
coletivas de economia solidária e projetos sociais.
Por outro lado, o espaço ocupado pelos parlamentares evangélicos/as provoca reações
na arena política, como por exemplo, as recorrentes manifestações de representantes católicos.
O artigo intitulado A Fé no poder (Nascimento, 2009: 8 – 13) pode ilustrar as estratégias
dessa movimentação. O autor informa que, “A Igreja Católica intensifica a formação de seus
líderes para atuar na política, concorrer com os evangélicos e se fortalecer no Congresso”. O
curso de formação noticiado no artigo em referência é dirigido aos líderes e àqueles que
assumiram ou pretendem assumir cargos no Legislativo ou em instâncias partidárias.
Ministrado pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara (Cefep) tem como
principal objetivo promover a formação de lideranças atuantes na política considerando os
valores cristãos a partir de uma reflexão bíblica e teológica. Os líderes estudam temas como
Fé e Política na Bíblia, história da política e da economia, história da formação social e
econômica do Brasil e da América Latina, a legislação eleitoral do Brasil, noções de bioética,
cidadania e direitos humanos.
Na 54ª legislatura (2011-2015), a FPE foi coordenada pelos deputados João Campos –
PSDB / GO (2011 – 2013) e Paulo Freire – PR / SP (2013 – 2014). Composta por 70

40

Reflexões significativas sobre o engajamento do militante católico na política são apresentadas na obra
organizada por OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. Fé e política: fundamentos. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2004.
216 p.
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deputados41 e 06 senadores, sendo que, desses senadores, 03 foram eleitos em 2010 (DIAP,
2012; FPE, 2012).
Nem todos/os deputados/as ligados/as à FPE declaram oficialmente sua filiação
institucional religiosa, além daquelas indicações contraditórias, como por exemplo, a
Deputada Benedita da Silva que nos registros do DIAP consta como filiada à Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, mas nos registros da FPE é apontada como ligada à Igreja
Presbiteriana, por outro lado, no sítio42 da deputada não há menção de sua filiação.
Entrevistamos a deputada em 08/04/2014 e, questionada sobre sua pertença religiosa, a
parlamentar informou que atualmente está vinculada a Igreja Presbiteriana Independente,
embora frequente regularmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também a Igreja
Internacional Evangélica da Zona Sul. Vale destacar que esses parlamentares atuam ainda em
outras frentes que tratam de temas relacionados aos direitos reprodutivos e à família, como
por exemplo, a Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida que tem a vice-presidência
ocupada pelo pastor e deputado federal Roberto de Lucena - PV/SP.
Considerando a filiação partidária dos/as integrantes da FPE43, é possível identificar
elementos significativos. Considerando a configuração do parlamento após os resultados da
eleição realizada em 2010, o partido que apresentava a maior representação numérica na
composição da FPE era o Partido Social Cristão – PSC com 11 parlamentares, sendo duas
mulheres (conforme FPE e DIAP, 2012). A ligação dos/as parlamentares evangélicos com o
PSC é sugestiva, já que a principal bandeira do partido é a “defesa da família e o ser humano
em primeiro lugar”, como pode ser observado nas suas manifestações públicas e nas inserções
da propaganda partidária. Nas fileiras do PSC encontravam-se parlamentares com grande
destaque no meio evangélico, como por exemplo, a cantora Lauriete Rodrigues de Almeida
(Igreja Evangélica Assembleia de Deus – ES), o Pastor Marco Feliciano (Igreja Evangélica
Assembleia de Deus – SP) e o Pastor Hidekazy Takayama (Igreja Evangélica Assembleia de
Deus – PR).
Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores (PT) historicamente vinculado com temas
ideológicos de esquerda e detentor da maior bancada, em números consolidados, possuía
apenas dois deputados na FPE. Do grupo de parlamentares ligados/as à FPE apenas 09 eram
41

Eleitos em 2010 e que tomaram posse em 02 de fevereiro de 2011, conforme dados do DIAP disponíveis em:
<www.diap.org.br>. Acesso em 30/04/2012.
42 Deputada Benedita da Silva. Sítio Oficial. Disponível em: <http://www.beneditadasilva.com.br/>. Consultas
efetuadas no período junho-julho/2013.
43
Ver anexo 2.
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mulheres, sendo que nenhuma atuava em comissões que tratavam de questões relacionadas
aos direitos reprodutivos e à sexualidade.
Relevante também é o fato de partidos como o Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado - PSTU, Partido Comunista do Brasil – PCdoB e o Partido Socialista e Liberdade PSOL no início da 54ª legislatura não tinham representantes na FPE, enquanto que legendas
identificadas com a direita política apresentavam representantes nessa bancada. Nessa
perspectiva, pode-se citar o Partido da República – PR (resultado da fusão entre os extintos
Partido de Reedificação da Ordem Nacional - PRONA e Partido Liberal - PL), que teve 10
parlamentares integrantes da FPE eleitos/as em 2010. Em janeiro/2011 na 54ª Legislatura a
FPE apresentava a seguinte composição partidária:
Tabela 2
Parlamentares conforme filiação partidária – Janeiro/2011
Partido

Número de parlamentares

DEM

03

PDT

05

PMDB

08

PMN

01

PP

01

PR

10

PRB

08

PRTB

01

PSB

02

PSC

11

PSDB

07

PSL

01

PT

02

PTB

05

PTdoB

01

PV

04

Tabela 2 – Elaborada pelo autor, 2012

Em abril de 2014, a FPE apresentava 66 parlamentares em seus quadros, mas deve-se
considerar que no espaço de tempo entre o início da 54ª legislatura/2011 até abril/2014, houve
diversos eventos que são significativos para a trajetória partidária e para a configuração do
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cenário político nacional, tais como a criação de cinco novos partidos44 políticos, as eleições
municipais45 ocorridas em 2012, cassações de mandato de parlamentares federais 46, renúncias47
e parlamentares licenciados48.
Tabela 3
Parlamentares da FPE conforme filiação partidária – Abril/2014
Partido
Número de parlamentares
DEM
03
PDT
03
PMDB
07
PP
02
PR
07
PRB
07
PSB
01
PSC
08
PSDB
05
PT
01
PTB
05
PTdoB
02
PV
02
PROS
03
PSD
05
SD
05
Tabela 3 - Elaborada pelo autor, 2014
44

Foram criados os seguintes partidos políticos durante o exercício da 54ª Legislatura: PSD – Partido Social
Democrático registrado no TSE em 27/09/2011; PPL – Partido Pátria Livre registrado no TSE em 04/10/2011;
PEN – Partido Ecológico Nacional registrado no TSE em 19/06/2012; PROS – Partido Republicano da Ordem
Social registrado em 24/09/2013 e SD – Solidariedade registrado no TSE em 24/09/2013. Ver anexo 3 com
relação completa dos Partidos Políticos com registros válidos no TSE no intervalo 2011 - 2014. Conforme dados
do Tribunal Superior Eleitoral disponíveis: em <www.tse.jus.br.>. Acesso em janeiro/2015.
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Em 2012 foram realizadas eleições para o Executivo e Legislativo Municipal. Quatro parlamentares foram
eleitos para o exercerem o cargo de prefeito, a saber: Gilmar Machado - PT/MG prefeito em Uberlândia/MG;
Neilton Mulim – PR/RJ prefeito em São Gonçalo/RJ; Pastor Heleno – PRB/SE prefeito em Canindé/SE e
Romero Rodrigues – PSDB/PB prefeito em Campina Grande/PB. Conforme dados do Tribunal Superior
Eleitoral disponíveis em: <www.tse.jus.br.>. Acesso em abril/2014.
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Natan Donadon eleito pelo PMDB de Rondônia e integrante da FPE, teve o mandato cassado pela Câmara dos
Deputados em 12 de fevereiro de 2014. Em 2010 o deputado foi condenado a 13 anos de prisão em regime
fechado pelo Supremo Tribunal Federal por peculato e formação de quadrilha. Foi expulso do PMDB. Em 2014
cumpria sua pena no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Dados disponíveis em:
<www.camara.leg.br>. Acesso em março/2014.
47

Alvo de inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal), o deputado federal Mário de Oliveira (PSC-MG)
ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular e membro da FPE renunciou ao mandato em 15/07/2013. Exercendo
seu sétimo mandato, Mário de Oliveira respondia por crimes de responsabilidade e contra a ordem tributária
previstos na lei de licitações, além de formação de quadrilha, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de
dinheiro em inquérito instaurado no STF para apurar eventuais crimes praticados pelo então deputado na
execução de convênios que tinham por objeto programa de recuperação de dependentes químicos celebrados
entre o Município de Contagem (Minas Gerais) e a Escola de Ministério Jeová Jiré. Dados disponíveis em:
<www.camara.leg.br>. Acesso em março/2014.
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Dentre outros parlamentares membros da FPE que se licenciaram na 54ª legislatura, citamos o deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP–PB) licenciado para comandar o Ministério das Cidades e o deputado Filipe Pereira
(PSC-RJ) licenciado para ocupar a Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química (SEPREDEQ) do
Estado do Rio de Janeiro. Dados disponíveis em: <www.camara.leg.br>. Acesso em março/2014.
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A tabela abaixo apresenta as alterações na composição da FPE em relação ao período
janeiro/2011 – abril/2014:
Tabela 4
Parlamentares da FPE conforme filiação partidária – Quadro Comparativo
Partido

Número de parlamentares em janeiro/2011

Número de parlamentares em abril/2014

DEM

03

03

PDT

05

03

PMDB

08

07

PMN

01

00

PP

01

02

PR

10

07

PRB

08

07

PRTB

01

00

PSB

02

01

PSC

11

08

PSDB

07

05

PSL

01

00

PT

02

01

PTB

05

05

PTdoB

01

02

PV

04

02

PROS

---

03

PSD

---

05

SD

---

05

Tabela 4 – Elaborada pelo autor, 2014

Considerando as reuniões organizadas pela FPE e as pautas desses encontros, percebese que a sua atuação segue a mesma tendência daquela já delineada em legislaturas anteriores,
ou seja, os temas abordados estão pautados pela moral religiosa e ligados a questões
relacionadas, sobretudo, à sexualidade e à defesa dos interesses da instituição religiosa. A
análise do registro49 de alguns encontros e suas pautas pode auxiliar essa compreensão,
citamos, por exemplo:

49

Frente Parlamentar Evangélica. Disponível em: <http://frenteparlamentarevangelica.blogspot.com.br>.
Consultas efetuadas no período junho-julho/2012.
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Reunião da Frente Parlamentar Evangélica, 29 de maio de 2012:
“Retirada de assinatura do Projeto de Lei das Palmadas (PL 7672/10):
Os deputados da bancada evangélica que assinaram contra violência às
crianças e que essas assinaturas foram anexadas ao Projeto de Lei da
Palmada, que sugere outro texto, retiraram suas assinaturas”;
“Projeto de Lei Geral das Religiões (PLC 160/09)”;
“Proposta de Fiscalização e Controle 62/11 - Deputada Luiza
Erundina: Trata-se da fiscalização da prática de subconcessão,
arrendamento ou alienação a terceiros promovida por concessionários
e permissionários de serviços públicos de radiodifusão sonora e de
sons e imagens sem a autorização competente. O Projeto pretende
criar embaraços, principalmente para as igrejas que têm programas em
rádio e televisão. A bancada evangélica está acompanhando o projeto
e lutará para a não aprovação dessa proposta”;
“Projeto de Lei 6297/05 - Deputado Maurício Rands (dependentes
homossexuais para fins previdenciários): A FPE pediu aos deputados
da bancada que são membros da Comissão de Direitos Humanos
(Lílian Sá, Rosinha da Adefal, Roberto de Lucena, Lincoln Portela) a
ficarem atentos à tramitação da proposta”;
“Realização de Seminário a nível nacional sobre valorização da
família: Ficou decidido que em face da aprovação do Dia Nacional de
Valorização da Família, a Frente Parlamentar Evangélica, realizaria
uma Sessão Solene e um grande Seminário com temas alusivos e
Show Gospel”.
“A Frente Parlamentar Evangélica pede ao relator do Projeto de Lei
das Religiões, Senador Eduardo Lopes, que acelere a tramitação do
projeto Lei 160/2009, já provado por acordo na Câmara dos
Deputados”.
“O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no
Brasil, José Welington Ferreira da Costa, se reuniu nesta terça-feira,
22, com a Frente Parlamentar Evangélica para discutir o projeto de
EVANGELIZAÇÃO E DISCIPULADO a ser praticado na Copa do
Mundo de 2014. Trata-se de uma proposta ousada e oportuna que as
Assembleias de Deus deverá praticar durante os jogos, mostrando o
perigo das drogas químicas, do alcoolismo, da prostituição e da
violência num período em que a euforia estará na flor da pele. A igreja
quer um 2014 saudável e de muita alegria com a vitória da Seleção
Brasileira na conquista de mais um título mundial”.
“ADHT - Associação para Defesa dos Heterossexuais contra a
Heterofobia e outros crimes praticados por ativistas gays e suas
Associações Homossexuais, principalmente por assédio, proselitismo
e aliciamento de nossas crianças, adolescentes e jovens, contra o
aborto e ajuda a homossexuais que desejam deixar a prática da
homossexualidade”.
“Quarta-feira, 28 de março de 2012: Pastor, ex-homossexual, ministra
no culto da Frente Parlamentar Evangélica”.
“Concluída a mensagem, o deputado anuncia o compromisso da
Frente Parlamentar Evangélica de se opor à proposta do governo de
proibir a venda de horário de televisão para programas
evangélicos. Na sequência, a FPE participou do lançamento do livro
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Palavra de Paz do deputado Antony Garotinho, no Salão Verde da
Câmara dos Deputados. O Dirigente do culto, deputado Ronaldo
Nogueira, iniciou os trabalhos com oração e compartilhou com todos o
texto bíblico de Salmos 65. Ao passar para louvor e depois para o
pregador, anunciou a todos que Deus continuaria falando aos corações
através da sua palavra a ser ministrada.”

Ora, a questão principal que emerge desse jeito de fazer política dos/as parlamentares
ligados/as à Frente Parlamentar Evangélica não é simplesmente a pertinência da expressão
pública da fé ou ainda a possibilidade do/a religioso/a ser eleito/a. Acompanhamos a
proposição de Duarte (2012: 53 – 76), pois embora se apresentem como políticos
profissionais, a disposição dos/as parlamentares ligados/as à FPE estão vinculadas
principalmente às demandas que tratam da promoção de temas que defendam os bons
costumes e a família religiosa, no entanto também pleiteiam recursos (materiais ou imateriais)
para a sua base eleitoral (política e religiosa) atuando como mais um grupo de pressão
conforme declara Jefferson Campos50:
Entendo que todo segmento da sociedade deve ter representatividade.
E aqui nós temos. Aqui nós temos dos médicos, temos dos advogados,
temos dos empresários, temos do movimento sem terra, nós temos
aqui do trabalhador rural, mas nós temos aqui dos grandes produtores
rurais, aqui nós temos dos metalúrgicos, aqui nós temos da Igreja
Católica, aqui nós temos enfim toda a segmentação da sociedade que
consegue se organizar enquanto grupo e elege seus representantes,
seguradoras, e enviam para o congresso para dentro desse conjunto da
sociedade analisar, discutir e votar sempre questões referentes ao seu
tema. Quando há uma discussão como o código florestal, nós vemos
um embate entre os representantes dos ambientalistas e os
representantes do agro negócio. São grupos distintos que tem aqui os
seus representantes. E não vejo diferente a representatividade
religiosa. Acredito no direito que os religiosos tem, seja qual for a sua
religião, de ter aqui os seus representantes discutindo temas ligados ou
não, né, a sua atividade. E não é diferente a questão religiosa.

A distinção é clara, já que os demais grupos não operam a partir de premissas
religiosas e, por isso, sacralizadas. Ainda assim, é recorrente a reivindicação da FPE em atuar
em condições de igualdade com grupos da sociedade civil de caráter associativo, sindical e de
classe. No entanto, os mecanismos operacionalizados pela FPE atendem a múltiplas
postulações e concentram-se em posicionamentos que privilegiam discursos e ações
controversas, baseadas na moral e legitimadas pelas concepções religiosas. Ato contínuo
pode-se estabelecer que as principais caraterísticas que marcam a atuação da FPE - parte delas
diametralmente em contraposição aos princípios laicos - podem ser tipificadas pela ausência
de coesão orgânica e partidária na atuação da FPE; indicação de candidatos/as calcada na

50

Jefferson Campos: PSD – SP, IEQ, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
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atuação de figuras proeminentes no âmbito das instituições religiosas; utilização do espaço
público como espaço para a execução de ritualização religiosa periódica; atuação parlamentar
legitimada pela palavra religiosa autorizada e revelada; ativismo fundamentalista e combate
ao mal que ameaça a unidade social a partir da ética de conveniência e senso de oportunidade
e crítica à suposta ditadura das minorias contra a maioria, a saber:
 Ausência de coesão orgânica e partidária na atuação da FPE:
Ainda que a ausência de racionalidade na ação política dos parlamentares
evangélicos/as deva ser considerada, na contemporaneidade percebe-se a delineação de
elementos, que embora não garantam a coesão e unidade da atuação desses atores na esfera
pública, sugerem pretensa construção de um projeto político religioso/partidário de longo
prazo representando os anseios institucionais defendidos e anunciados por grupos
evangélicos. Nesse sentido, a constituição da Frente Parlamentar Evangélica pode anunciar a
consolidação desse projeto, porém sem intelectuais orgânicos não é possível identificar
unidade e coesão, com múltiplos partidos e diferentes correntes políticas, mas juntos em torno
de temas específicos.
 Indicação de candidatos/as calcada na atuação de figuras proeminentes no
âmbito das instituições religiosas:
A construção das candidaturas que, consequentemente, vai marcar a formatação do
conjunto de parlamentares eleitos/as é calcada estrategicamente em figuras populares do meio
evangélico, ainda que não tenham fortes vínculos com atuação político partidária ou com
movimentos organizados da sociedade civil como, por exemplo, a cantora Lauriete Rodrigues
de Almeida e o cantor Marcelo Aguiar. Soma-se a isso a utilização de forma explícita de
prefixos como pastor, missionário/a, bispo, cantor/a como estratégia com a clara intenção de
identificar e comunicar a principal prerrogativa para atuar no espaço público, ou seja, o fato
de ter determinada função eclesiástica o credencia a legislar e a partir dessas prerrogativas,
pretende transformar a prática política, defender a família e agenciar os interesses das
instituições de pertença.
Destacam suas carreiras com argumentos que evidenciam seus predicados religiosos,
sobretudo na possibilidade de defender a tradição, os costumes e a moral religiosa. São
construções discursivas bem direcionadas e que ecoam facilmente nos círculos de atuação
desses sujeitos. Esforçam-se por comunicar credibilidade e, embora direcionado a um público
específico, há esforços para a construção de imagem propositiva para alcançar o eleitorado de
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forma ampla e irrestrita, motivo pelo qual empregam todos os meios midiáticos, em especial
os canais das redes sociais. A exploração da aparição em canais midiáticos é intensa.
Por exemplo, para explicar seu controverso posicionamento o deputado pastor Marco
Feliciano concedeu, em curto espaço de tempo, entrevistas para a Folha de S. Paulo em sua
versão eletrônica; para a Revista Veja, para o apresentador Danilo Gentili, para o programa do
Ratinho - SBT, para a Revista Playboy, para o apresentador de televisão Rafinha Bastos, além
da aparição em diversos canais de rádio e plataformas de internet. Tudo isso aliado à interação
com os milhares de seguidores nas redes sociais. Portanto, é notória a habilidade para
utilização das múltiplas plataformas midiáticas para delimitar o campo de atuação da FPE.
 Utilização do espaço público como espaço para a execução de ritualização
religiosa periódica:
Ao analisar as imbricações entre religião e política no Congresso Nacional brasileiro,
Duarte (2012: 53 – 76) aponta que para além do significado ritual marcado por um caráter
performático, os cultos possuem eficácia no plano político, já que nele são transmitidos
valores, reafirmados laços, consolidadas alianças e resolvidos conflitos próprios da arena
política, mas legitimados por crenças religiosas em contraposição à percepção da diversidade
preconizada pelo pluralismo cultural, além de aproximar esferas antes separadas. Por
conseguinte, os cultos organizados pela FPE marcam a passagem do apolitismo para uma
ação política que subscreve preferências, recortes temáticos e áreas de atuação de estratégias
políticas, logo a transformação do espaço público em espaço litúrgico, bem como as
imbricações resultantes dessas convergências promovem deslizamentos e trânsitos entre o
tempo da política e o tempo da religião, demarcando o mundo dos ímpios e o mundo dos
justos (Duarte 2012: 53 – 76).
 Atuação parlamentar legitimada pela palavra religiosa autorizada e revelada:
O apelo ao texto bíblico é uma das marcas que configuram o jeito de fazer política de
parlamentares evangélicos/as brasileiros/as, bem como a obrigatoriedade da fidelidade à
pertença religiosa. Segundo Souza (2013: 188), a legitimidade desses discursos baseia-se no
apelo à autoridade divina e à palavra autorizada impondo a noção da religião como freio
moral da sociedade. Nas entrevistas realizadas, esse traço é perceptível, vetor reforçado pela
atuação pública. Por exemplo, impedir a implantação de uma “satânica Nova Ordem
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Mundial” foi o argumento utilizado em Projeto de Lei51 apresentado pelo Missionário José
Olímpio (PP-SP), da Igreja Mundial do Poder de Deus, no qual justifica a necessidade de se
proibir a implantação de chips em seres humanos no Brasil.
Na elaboração do Projeto de Lei 7561/2014, apresentado em 14/05/2014, o
parlamentar Missionário José Olímpio compara a implantação de dispositivos eletrônicos e
eletromagnéticos à “marca da besta” e diz que o Congresso Nacional deve se antecipar ao
“fim dos tempos” e impedir que esse tipo de tecnologia seja incorporado aos brasileiros.
“Tendo em conta que o fim dos tempos se aproxima, é preciso que o Parlamento brasileiro se
antecipe aos futuros acontecimentos e resguarde, desde logo, a liberdade constitucional de
locomoção dos cidadãos”, escreveu o deputado evangélico na argumentação da proposta.
“Urge que se proíba a implantação em seres humanos de chips ou quaisquer outros
dispositivos móveis que permitam o rastreamento dos cidadãos e facilitem que sejam as
pessoas alvo fácil de perseguição e toda sorte de atentados”, acrescentou.
O deputado afirma que “rastreadores pessoais” estão sendo desenvolvidos no Brasil
sob a alegação de que a tecnologia vai permitir a rápida localização de pessoas em poder de
sequestradores. Mas o objetivo não é este, segundo ele. “O povo brasileiro não deve se iludir
com tais artifícios, que escondem uma verdade nua e cruel: há um grupo de pessoas que busca
monitorar e rastrear cada passo de cada ser humano, a fim de que uma satânica Nova Ordem
Mundial seja implantada”.
Ainda na justificativa, Olímpio cita trecho da Bíblia (Apocalipse, capítulo 13,
versículos 16 e 17) sobre a “marca da besta”, espécie de selo para seguidores do anticristo e
referência, na visão dele, ao fim dos tempos. O deputado afirma que “chips, fios ópticos e
outros produtos similares na camada subcutânea ou superficial da pele, derme e epiderme,
cartilagem, órgãos internos, músculos, ossos, cabelos ou tatuagem” podem facilitar que as
pessoas se tornem alvos de perseguição e atentados, a partir do rastreamento via satélite, GPS,
telefonia, rádio ou antenas. Pela proposta, fica proibido o implante em seres
humanos, independentemente da idade, de identificação para substituir RG, CPF ou código de
barras. O projeto prevê responsabilização administrativa, cível e penal para quem descumprir
o estabelecido, caso a proposta vire lei.

51

Projeto de Lei 7561/2014. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=615529>. Acesso em 17/05/2015.
Em 18/11/2014 o Deputado João Campos (PSDB/GO) foi designado relator do PL. Em 31/01/2015 foi arquivado
nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Foi desarquivado em 06/03/2015,
conforme REQ 829/2015.
74

 Ativismo fundamentalista52 e combate ao mal que ameaça a unidade social a
partir da ética de conveniência e senso de oportunidade:
Poder-se-ia tipificar essas posturas apenas como discursos radicais tradicionalistas ou
posicionamentos decorrentes de certo conservadorismo militante. No entanto, é possível
identificar um movimento organizado na forma de um ativismo fundamentalista com
inclinações sensacionalistas que ecoam facilmente nas construções discursivas populares e,
exatamente por isso, consegue pautar o cenário político com demandas baseadas na moral
religiosa, legitimadas por discursos que proclamam o retorno à tradição, em defesa da família
e dos costumes, em combate ao “mal” que ameaça a unidade social e gera insegurança e
desorientação.
Como fenômeno subjacente e próprio da modernidade, essas manifestações
fundamentalistas são paradoxais, pois se por um lado são contrárias à pluralidade e à
diversidade, por outro possuem a pretensão de oferecer segurança, respostas e estabelecer
fronteiras para sujeitos inseridos em um contexto fluido, incerto e ambíguo. Para tanto,
valem-se da instrumentalização da religião e da sacralização da política, atuando no espaço
público legitimados por uma ética de conveniência na qual o senso de oportunidade possibilita
o desenvolvimento de mecanismos de ação política articulados pelos/as parlamentares e
lideranças religiosos/as que assumem protagonismo nessas conjunturas, ou seja, o discurso
que legitima as ações da FPE baseado em verdades potencialmente absolutas, pode ser
flexibilizado e negociado de acordo com os interesses táticos, como veremos nos capítulos
subsequentes.
 Crítica à suposta ditadura das minorias contra a maioria:
Alegam que há uma ditadura de grupos minoritários que pretendem calar a maioria
que se declara cristã. Crítica à suposta ação de ativistas articulados para atuar contra direitos
da heteronormatividade, logo a atuação de religiosos no espaço público é justificada. Por
exemplo, em 2011 o Deputado Eduardo Cunha – PMDB/RJ apresentou o Projeto de Lei
52

Consideramos fundamentalismo (s) como uma categoria de análise para além das referências que o preconiza
como termo datado e vinculado exclusivamente a determinadas agremiações cristãs. Nesse sentido, o termo é
empregado para caracterizar ações de atores políticos religiosos que a partir de posicionamentos sectários,
legalistas e dogmáticos julgam-se detentores de uma verdade revelada, inviolável, inquestionável e eletiva que
deve servir como parâmetro de conduta para a coletividade impedindo o diálogo e negando a diversidade e a
pluralidade sociocultural dando continuidade às históricas e multiplicativas práticas misóginas e kyriarcais.
Diferentemente do conservadorismo militante, no/s fundamentalismo/s o religioso necessariamente ocupa lugar
nucleico. Ressaltamos ainda que, embora o termo carregue em si uma carga semântica pejorativa, a perspectiva
aqui delineada o caracteriza como uma ação política específica. Ver Boni (1995), Coleman (1992/3), Pierucci
(1992); Volf (1992); Gouvêa (2008); Oro (1996); Armstrong (2001); Teixeira (2002); Silva (2004 e 2006);
Gaspard (2007), Duarte (2013) e Pace & Stefani (2008).
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1672/2011 que instituía o “Dia do Orgulho Heterossexual” a ser comemorado anualmente no
terceiro domingo de dezembro. A estratégia é estabelecer marcas normativas entre o mundo
dos puros e dos impuros, transgredi-la (a norma) é lançar-se na esfera da anomia e da
marginalidade. A atuação parlamentar da FPE visa, portanto, garantir a ordem e o padrão
preestabelecido.

2.3 Laico sim, laicista não: a laicidade estatal brasileira segundo a
definição dos/as parlamentares federais evangélicos/as
Sugestiva a compreensão desses agentes políticos quanto à postura do Estado laico, já
que não defendem publicamente o estabelecimento de um Estado religioso, mas querem que a
sua presença tenha a mesma forma e legitimidade que outros grupos de opinião e pressão têm
sobre o Estado. Definem a laicidade como a separação ou a independência do Estado em
relação à religião, mas a atuação de atores políticos na esfera pública a partir da sua pertença
religiosa não pode e não deve ser negada ou impedida pelo Estado.
Igualmente, é recorrente encontrar discursos de religiosos evangélicos (parlamentares
ou não) com argumentos que relacionam laicidade (separação entre o Estado e religião) e
laicismo (negação e/ou retração da presença do religioso na esfera pública) reivindicando a
prerrogativa da religião desfrutar do espaço social e atuar na esfera pública em condição de
equivalência com os demais grupos e movimentos sociais sem, necessariamente, afrontar o
caráter laico do Estado.
Em contrapartida, as demandas que reivindicam relações igualitárias no acesso e nas
relações entre religião e o Estado53 configuram-se como imposição de valores, privilégios,
discursos e ações de um grupo religioso sobre os demais, fortalecimento de determinadas
instituições e marginalização das demais crenças, a considerar o tamanho do capital político e
simbólico acumulado.
Paradoxalmente, é ideia predominante entre os/as parlamentares entrevistados/as que a
separação entre o universo estatal (esfera pública) e as religiões (esfera privada) é condição
nucleica para o pleno exercício da democracia, para a garantia de direitos das minorias, fiança
da pluralidade religiosa e promoção da liberdade de crença, pelo que articulam a regulação e o
redimensionamento da religião no espaço público (secularização) e a laicidade do Estado e os
53

Estado embasado conceitualmente na concepção liberal de sociedade, partindo do paradigma que pressupõe a
existência de separação entre esfera pública e esfera estatal. Dentre outras, consideramos as construções teóricas
e análises acerca da compreensão do Estado como entidade monolítica. Citamos por exemplo, Castells (1999),
Van Creveld (2004), Florenzano (2007) e Lowi (1994).
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conectam de maneira bem peculiar para defender a presença da religião no espaço público.
Embora a totalidade do conjunto de parlamentares entrevistados/as reconheça a separação na
forma da lei entre religião e Estado, bem como há a admissão que esse processo aconteça pelo
viés da laicidade, o entendimento do conceito é bem variado com posicionamentos que se não
equivocados, apresentam imprecisão na forma, no conteúdo e na aplicação. Senão vejamos. A
partir das manifestações apresentadas para a questão “O que o/a Sr./Sra. entende por
laicidade?” temos o seguinte inventário:
Parlamentar
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Bruna Furlan /
PSDB –SP

Laercio de
Oliveira55 / SD – SE

Takayama56 / PSC –
PR

Benedita da Silva57 /
PT – RJ
Andreia Zito58 /
PSDB – RJ

Posicionamento
“Por exemplo, meu partido pode seguir uma orientação, mas devido a minha religião eu
sou liberada para seguir o que a minha convicção me diz a fazer. Então em temas
religiosos, nós somos liberados. Então isso também é uma forma de dizer que a política
e os partidos aceitam, que não é tão laico assim, já que nós podemos votar de acordo
com as nossas convicções religiosas. Então há uma liberdade religiosa no parlamento”.
“Eu acho que isso é próprio do Brasil. Eu acho isso muito bom. Eu gosto de dizer que
meu país é um país laico. Eu gosto porque nós somos todos irmãos. Eu quero pregar as
boas novas de Jesus pra todo mundo que eu puder. Mas eu quero pregar no nosso
ambiente de convivência. Eu não quero que ele me ache melhor do que ele, de jeito
nenhum. Pelo contrário, eu quero que ele sinta que eu estou ali do lado dele, convivendo
com ele”.
“Então, a gente até compreende que o poder público por, vamos dizer, por ser um
representante de todos os segmentos de uma sociedade, tem que ser laica, ela não pode
ser tendenciosa nem para um lado nem para outro, mas isso é entre aspas isso é
hipocrisia, porque o governo tem que ser laico, mas ele tem que seguir a ideologia da
maioria cristã. Eu não posso aceitar, vamos dizer, uma, um... deixa eu usar a palavra...
uma ditadura de maioria, mas também não posso aceitar a imposição de uma minoria
ruidosa, como o LGBT eles... Direitos humanos cada um pensa como acha que deve
pensar ou, a gente chama isso na, como cristão como livre arbítrio, cada um pensa o que
quer. Agora, tem que ser respeitada a maioria, né. E é o que nós não vemos. Basta um
camarada aqui ter posição firme para eles chamarem a gente de, colocar a pecha de
fundamentalista, é. Bom. Mas essa palavra fundamentalista tem a conotação de fanático,
entendeu? E a gente não pode aceitar isso. Mas infelizmente é assim. Então as forças se
delineiem, vamos dizer se acentuam e se delineiam”.
“O Estado é laico porque ele tem responsabilidades com todos, ele tem responsabilidade
plural. O Estado não pode discriminar. O Estado desde que você como cidadão se
organiza e busca esse seu direito ao Estado compete realizá-lo”.
“A laicidade distingue e separa o domínio público, onde se exerce a cidadania, do
domínio privado, onde se exercem as liberdades individuais do pensamento, da
consciência e da convicção. A laicidade, assim entendo, garante a todos nós o direito de
adoção de uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma”.
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Bruna Furlan: PSDB –SP, CCB, entrevista realizada em São Paulo no dia 14/11/13.
Laercio de Oliveira: SD – SE, Presbiteriana, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14.
56 Takayama: PSC – PR, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
57 Benedita da Silva: PT – RJ, Presbiteriana, entrevista realizada em Brasília no dia 08/04/14.
58 Andreia Zito: PSDB – RJ, Batista, entrevista realizada por e-mail em 10/04/14.
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Jeferson Campos59 /
PSD – SP

Jean Wyllys60 /
PSOL - RJ

59
60

“A nossa laicidade ela é muito tênue, a diferença da presença do Estado na vida do
cidadão e da igreja ela é muito tênue. Nós somos um país que viemos de quase
quinhentos anos de boa parte desse país, desse tempo, foi dominado por uma religião.
Nós sabemos que cada loteamento a parte nobre, os centros, as matrizes, as catedrais
eram destinados pra uma religião. Sabemos que até o final do século retrasado nós
tínhamos religião oficial no país. As igrejas eram subvencionadas, elas podiam receber
recursos, doações, imóveis do governo”.
“Eu penso que a nossa laicidade de fato, podemos ter um marco na constituição de 88.
São aí 25 e poucos, 25 anos aproximadamente só que temos essa laicidade realmente
regulamentada. E ela ainda é muito, ela vai muito ainda da cabeça do legislador”.
“Nós temos, por exemplo, um recurso gasto no carnaval pra uma escola de samba que
vai pra avenida falar de uma entidade, por exemplo, de uma religião afro e ali se fala de
entidades, se veste como entidade, a música canta sobre a entidade, não é. Mais na nossa
cidade também, em Sorocaba, o Ministério Público e a justiça está questionando o
porquê há um recurso para a Marcha para Jesus ou para um festival de música gospel.
Então você pode, não se aceita como cultura, e nós aprovamos um projeto aqui que a
música gospel é uma música cultural, porque afinal de contas ela também transmite uma
cultura, dos evangélicos. Como a cultura católica, como a cultura afro”.
“Então, a nossa laicidade ela é muito tênue, ela ainda tá em formação. Não há um
arcabouço de leis que dita: isso pode, isso não pode. E por conta disso nós vivemos as
margens da lei, algumas situações como essa, por exemplo, agora a prefeitura vai
recorrer para a instância superior e pode ser que um desembargador pense, porque o
próprio juiz como ele não há uma determinação legal ele carrega da sua religiosidade,
ele também tá na sociedade, ele também tem a opinião dele se isso é ou não é laico,
então é uma questão muito tênue”.
“A religião nunca se fez ausente da arena política. Nem mesmo quando a República foi
proclamada e o Estado foi formalmente separado da igreja lá em 1889, a religião não se
fez ausente da arena política. A religião não se fez ausente do debate político ou do
espaço público. A única Constituição radicalmente laica que nós temos, em que a
palavra Deus não é mencionada, a única, é a constituição de 1891. Em todas as demais, a
Constituição volta a fazer referência a Deus. O que já deixa de cara aí que a laicidade já
está comprometida, pelo próprio texto da carta magna, né? Afinal de contas, de que deus
está se tratando no preâmbulo da constituição, da nossa constituição atual por exemplo,
a de 88, cujo preâmbulo menciona a palavra deus? Que deus está se mencionando? O
deus judaico-cristão? Provavelmente. Não deve estar falando dos deuses das religiões de
matriz africana. Ou dos deuses hindu. Ou mesmo de Alá, do deus na concepção dos
muçulmanos. Enfim, isso já solapa a ideia de laicidade”.
“Não acho que seja possível prescindir radicalmente do ponto de vista religioso o debate
político. Isso não é possível. Eu acho que o ponto de vista religioso, ele pode estar
presente. É interessante porque a religião, ela fala de intuições morais profundas. Ela
recorre, ela se comunica, ela desperta intuições morais profundas. Essas intuições
precisam ser ouvidas nas questões sociais, nos conflitos da sociedade. Esse ponto de
vista precisa estar presente. Agora esse ponto de vista precisa estar presente na arena
pública, no debate político com algum tipo de autorreflexão. Você não pode entrar na
arena política sem essa autorreflexão, você não pode entrar de uma maneira
fundamentalista, sem levar em conta todas as transformações culturais, tecnológicas e
sociais que a humanidade experimentou ao longo desses anos”.
“Então você não pode entrar na arena pública querendo converter em lei aquilo que é a
sua concepção de vida boa. É a sua concepção. Não é a do outro. Na sua concepção de
vida boa, as mulheres tem que estar submetidas à autoridade masculina. Na sua
concepção de vida boa, as mulheres não podem escolher ser mães ou não. Elas são
obrigadas a ser mães. Ué. Isso é na sua concepção. Não é na minha. Então se não é na
minha, você não pode botar isso, pegar uma concepção e um dogma da sua religião e
tentar dar corpo de lei a isso, num país como o nosso, tão diverso”.

Jefferson Campos: PSD – SP, IEQ, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
Jean Wyllys: PSOL – RJ, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14.
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Marcelo Aguiar61 /
DEM – SP

Marco Feliciano62 /
PSC – SP

“A gente vive num país laico, mas quando a gente quer fazer uma grande, um grande,
uma grande movimentação nós não podemos utilizar dinheiro público. Porque o estado é
laico e o dinheiro público não pode ir para a igreja, nem católica, nem evangélica,
nenhum tipo de religião. O estado é laico, mas eles podem gastar milhões com tantas
outras necessidades que aparecem que não vão trazer nenhum beneficio para o Brasil e
quando é, sei lá, um evento que vai trazer paz, amor, algo social a gente se depara em
algumas, em alguns entraves. Isso aí vai ser uma luta ainda pela frente, porque, como o
estado é laico, como tá na constituição, a gente não pode fazer parte daquilo, muitas
vezes, que ia trazer um crescimento pra nós, né. Isso eu vejo com uma certa dificuldade,
entendeu? Agora pautar as matérias, eu acho que a gente pode pautar qualquer matéria
nessa casa, porque qualquer um que tenha uma unidade muito grande através de uma
religião, ele pode colocar quantas pessoas ele quiser na rua, né”.
“Aqui nós temos a bancada dos ruralistas, e quem manda os ruralistas pra cá? Os
próprios ruralistas. Aqui dentro nós temos a bancada do comércio, nós temos a bancada
dos médicos, nós temos a bancada feminina. E porque não ter uma bancada religiosa se
a religião está intrínseca em nosso país?”
“Nosso país foi construído a sombra de uma cruz. Nós teríamos que arrancar o nome de
todos, a metade dos estados brasileiros tem nomes de santos católicos, cristãos, quase
80% das cidades brasileiras tem nomes de cristãos, nomes cristãos, os feriados que nós
temos dentro da nossa nação são feriados religiosos também”.
“Se confunde muito estado laico e estado laicista. O estado brasileiro, o estado
democrático de direito brasileiro é um estado laico, ele não é laicista. O estado laico o
resumo, ou a principal, como é que eu posso dizer... O significado do estado laico é
exatamente o contrário do que pensa todas as pessoas que por ignorância não entendam.
Por que eles acham que como o estado é laico a religião tem que ser colocada de lado.
Não é assim. O estado laico ele protege o direito, ele protege a minha liberdade de culto,
a sua, e de todas as demais religiões. Ou seja, ele não impede ninguém. O estado
brasileiro é um estado laico mais não é um estado ateu”.

Se possível fosse aferir em termos qualitativos a variação sobre a operacionalidade da
laicidade na perspectiva do conjunto de parlamentares entrevistados/as teríamos:

Fluxograma 2 – Aferição da laicidade (elaborado pelo autor)
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Marcelo Aguiar: DEM – SP, Renascer em Cristo, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
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A questão legal é ressaltada de forma recorrente, no entanto é comum a defesa dos
interesses de pretensa maioria, ou seja, a laicidade deve ser ignorada todas as vezes que as
crenças do grupo religioso majoritário forem confrontadas. O elemento mais invocado referese à liberdade de culto, ignorando se a liberdade de consciência e a de não pertença. Essa
reivindicação é sugestiva, pois não está relacionada à liberdade de culto do outro. É a defesa
do seu direito, do espaço conquistado e do capital acumulado, portanto a liberdade deve ser
proporcional ao espaço ocupado, logo quanto maior o empoderamento do grupo mais direitos
lhes serão devidos, como pode ser observado na manifestação do deputado Takayama63:
Eu tenho a seguinte concepção: alguns dizem que o povo é laico. Não.
O estado é laico, mas o povo brasileiro é cristão. Então, eu acho que
eu tenho, mais ou menos, 70 a 80% entre católicos e evangélicos no
Brasil, e são cristãos. Que eles querem a defesa dos valores da família,
embasados no ensino bíblico cristão. Ora, ninguém grita por eles, é
uma omissão total, busca-se os votos dos evangélicos e dos católicos,
mas não defende a tese da, vamos dizer, do idealismo baseado dentro
dos ensinos de Cristo, então eu estou aqui exatamente para gritar o
que eles querem que a gente grite, porque eu entendo que o deputado é
um representante, ele tem que falar aquilo que o segmento que o
elegeu fala, pensar como pensa o segmento dele, defender as teses
dele. É isso que eu faço.

Percebe-se que a atuação parlamentar pautada pela pertença religiosa é considerada
plausível e os/as parlamentares evangélicos/as não apontam nenhum impedimento em impor
para a sociedade suas crenças quando o exercício parlamentar é legitimado pela pertença
religiosa, pois não se reconhecem como agentes do Estado, como nos informa o deputado
Jean Wyllys64:
Esses sujeitos religiosos quando entram na estrutura pública abusam
dessa presença. Não entram nessa arena com uma postura reflexiva
como eu disse e levando em conta toda essa diversidade. Muito pelo
contrário, entram com espírito autoritário, com uma leitura
fundamentalista e dogmática. E isso é inadmissível, porque isso solapa
a laicidade. Concordar com a presença do ponto de vista religioso na
arena, na esfera pública não quer dizer compactuar com a presença de
símbolos religiosos nas instituições públicas. Tem que ser tirado os
símbolos religiosos. Tem que ser tirado em nome da laicidade do
Estado. Ninguém é obrigado a abandonar a sua fé privada, mas a
Takayama: PSC – PR, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14. No portal da Câmara dos
Deputados o deputado Takayama apresenta-se como professor, empresário e ministro do evangelho. Já foi
filiado aos seguintes partidos: PMDB, 1989-1992; PFL, 1996-1999; PTB, 2001-2003; PSB, 2003; PMDB, 20032007; PAN, 2007; PSC, 2007-dias atuais. Na 54ª Legislatura exercia seu terceiro mandato consecutivo. Reeleito
em 2014. Foi vereador em Curitiba de 1989 a 1993 pelo PMDB e deputado estadual no Paraná de 1996 a 2003
(dois mandatos consecutivos) eleito pelo PFL.
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74385>.
Acesso em janeiro/2015.
64 Jean Wyllys: PSOL – RJ, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14. Professor e jornalista, na 54ª
Legislatura Jean Wyllys exercia seu primeiro mandato.
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ostentação pública de uma religião num país plurirreligioso é uma
ofensa à laicidade. E isso não deve acontecer. Não deveria acontecer,
entendeu? Acho que toda tentativa autoritária de impor dogmas como
leis a um conjunto de uma população plural tem que ser rechaçado. O
que não quer dizer que a população religiosa tenha que abrir mão de
uma representação. Não, ela pode ter uma representação. Desde que
ela se dê conta, desde que o representante se dê conta do mundo que
ele está lidando.

Nesse sentido, tem-se um processo laico minimizado ou atenuado já que não há
neutralidade estatal em matéria legislativa pautada pelos/as parlamentares evangélicos/as, mas
a imposição de sentidos através da atividade legislativa privilegiando uma crença em
detrimento às demais. Em linhas gerais, na visão desses/as parlamentares o processo de
construção social da laicidade resultaria um modelo que combinaria a laicidade de
cooperação, minimizada ou simplesmente alienada.

2.4 A esfera pública pautada pela moral evangélica: a agenda da
FPE na 54ª Legislatura em perspectiva de gênero
Para além das entrevistas, da observação etnográfica, da captura de discursos
veiculados na imprensa, a análise também considerou os projetos de leis e outras proposições
apresentadas e/ou requeridas pelos/as parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura
relacionadas especificamente aos direitos reprodutivos e à sexualidade65.
A pesquisa foi realizada na base de dados do Congresso Nacional e o acesso a esse
material

foi

executado

através

do

serviço

de

consulta

disponível

em:

http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp. A pesquisa pode ser feita através de duas
ferramentas distintas, a saber: pelo número da proposição ou pela pesquisa avançada a partir
das seguintes variáveis: tipo, número, situação, assunto, autor, relator, tramitação, data e
órgão e que podem ser escolhidos isoladamente ou conjugados. Optamos por utilizar o filtro
de consulta pesquisa completa por assunto a partir das seguintes palavras-chave: gênero,
65

Há pesquisas disponíveis que retratam a influência de valores religiosos na legislação brasileira a partir de
diferentes perspectivas e recortes. Citamos, por exemplo, a coletânea Valores Religiosos e Legislação no Brasil
– a tramitação de projetos de lei sobre temas morais controversos (Luiz Fernando Dias Duarte... [et al.], 2009:
191 p.) que apresenta os resultados da pesquisa intitulada “Entre o público e o privado: influência dos valores
religiosos na proposição e tramitação de Projetos de Lei”, desenvolvida no Núcleo de Pesquisa “Sujeito,
interação e mudança: problemas e perspectivas na sociedade brasileira” (sediado no Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ), sob a coordenação
geral do Prof. Luiz Fernando Dias Duarte, no período de setembro de 2006 a agosto de 2007. A investigação
consistiu na análise da influência dos valores religiosos na elaboração, proposição, aprovação e recusa de
projetos de lei na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas dos Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo, de todos os projetos catalogados e disponíveis para consulta on-line visando à composição de banco de
dados e distribuídos para análise nas áreas temáticas do projeto.
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religião, laicidade, aborto, direitos reprodutivos, estatuto da família, família, nascituro,
homossexual, homossexuais, gay, gays, homossexualidade, homossexualidades, lésbica,
lésbicas, homoafetividade, heterossexual, heterossexuais, travesti, travestis, transexual,
transexuais, orientação sexual, casamento igualitário, união civil e homofobia considerando
todas as proposições apresentadas no período histórico compreendido entre 01/01/2011 a
31/12/2014 (inicio e término do período legislativo) com consulta por cada palavra-chave e
sem a conjugação de temas (ver demonstrativo editado no anexo 7).
Sabe-se que tais temas também são pautados pelos demais parlamentares, quer seja no
âmbito individual, das frentes parlamentares, das bancadas temáticas ou partidárias. No
entanto, consideramos ser pertinente identificar essas proposituras levando-se em conta que
nas falas dos/as parlamentares evangélicos/as entrevistados/as esses temas são abordados
exclusivamente a partir de seus princípios religiosos, logo pretensiosamente absolutos e
inquestionáveis desconsiderando experiências que ofereçam entendimentos que confrontam
os padrões estruturados a partir da moral religiosa adotada, sobretudo àqueles relacionados ao
aborto e às sexualidades, daí a justificativa pelas palavras que orientaram a busca. Por
exemplo, ao ser questionado sobre a influência da pertença religiosa na atividade parlamentar
o deputado Jefferson Campos66 declarou:
Nas questões que envolvem sua fé sim. Não é? Algumas atitudes que
podem de alguma forma prejudicar ou comprometer a atuação deste
ou daquele grupo religioso. E aqui nós vemos que há leis, há
normativas aqui que de alguma forma interfeririam. Ou
premeditadamente ou sem essa premeditação, mais aparece sempre e
há muitos, muitas leis tramitando que podem de alguma forma querer
tolher a nossa ação ou nos prejudicar. E eu vejo efetivamente a
presença desta, desse grupo de trabalho quando diz respeito a sua fé.
Por exemplo, há um projeto, um projeto que eu posso citar aqui hoje,
que tramita na casa, que tenta proibir as concessionárias de rádio e
televisão de alugar ou vender espaços para terceiros, né. Este tema que
afetaria profundamente a nossa atividade, porque é sabido que a
atividade religiosa ela cresceu muito a partir do momento em que teve
acesso aos meios de comunicação, né. A partir da década de 80
começaram a surgir programas televisivos, rádios, arrendamentos ou
compras. Agora a igreja não possa ser detentora da concessão, mais
ela começou a ter acesso a essa, esses meios de comunicação e isso
facilitou, isso fez com que a mensagem transmitida apenas dentro das
66

Jefferson Campos: PSD – SP, IEQ, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14. No portal da Câmara dos
Deputados apresenta-se como advogado, radialista e ministro do evangelho. Pastor da Igreja Quadrangular, na
54ª Legislatura exercia ser terceiro mandato consecutivo. Reeleito em 2014. Foi filiado ao PMDB, 1991-1995;
PDT, 1995-2001; PSB, 2001-2003; PMDB, 2003-2005; PTB, 2005-2009; PSB, 2009-2011; PSD, 2011- aos dias
atuais.
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74273>.
Acesso em janeiro/2015.
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igrejas pudesse chegar até os nosso fiéis ou aqueles que pretendessem
ser fieis. Então são projetos dessa natureza que muitas vezes ferem ou
se chocam com a mensagem que nós pregamos dentro da igreja e que
nós entendemos ser boa para o povo brasileiro.

Para a mesma questão o deputado Marco Feliciano67 se posicionou da seguinte forma:
Bom, como eu disse, ao entrar aqui dentro movido pelo senso de
defesa da igreja, do cristianismo e da família, porque minha base aqui
é família, e vi o PL 122 eu me apavorei duas vezes mais, porque no
dia 02 de novembro... no dia 02 de fevereiro de 2011 quando eu
assumi coloquei minha equipe para vasculhar aqui dentro se havia
mais algum tipo de projeto que poderia ferir a família e a liberdade da
igreja cristã, não apenas, porque defendendo a liberdade da igreja
cristã acabaria defendendo a liberdade de todas as demais.
Descobrimos aqui mais de 900 projetos que feriam de maneira
subliminar alguns e outros de forma direta a liberdade de expressão, a
liberdade de culto e a desconstrução da família. E aí, fiquei muito
mais apavorado. E isso me motivou e comecei a entender que é
preciso que nós tenhamos aqui, dentro da casa do povo pessoas que
representam a igreja. E porque não a igreja? Nós não temos um estado
democrático? Estado democrático de direito da a liberdade disso. Eu
não voto, então quem foi votar em mim não foi a instituição igreja,
mas quem votou em mim foi um membro da igreja que é um cidadão
exercendo seu pleno direito de cidadania.

Podemos exemplificar, ainda, com o entendimento do deputado Takayama68:
Eu vejo aqui um confronto nítido, que se acentua, entre os valores
daqueles que não são cristãos ou cristãos – eu brinco aqui dizendo que
tem o gay enrustido e o gay assumido, como também tem o cristão
enrustido e o cristão assumido então, a bancada evangélica na verdade
é uma bancada de cristãos assumidos. E é bom que a gente vem
descobrindo, também, agora que os católicos assumidos se somam
conosco, os valores são iguais.
Quanto mais nós vamos acentuando a nossa presença, criamos a
oposição natural, porque realmente a presença da bancada evangélica
aqui assustou aqueles que não tem, vamos dizer, essa mesma firmeza
doutrinária.
Nós estamos aqui para mantermos a nossa posição, porque do jeito
que a coisa ta indo ai, nós vamos viver o que dentro de poucos anos?
A sociedade que não sabe o que quer. O ser humano esta perdendo a
identidade, por causa da falta de firmeza. E eles ficam bravos nessa
parte quando alguém tem que entender isso ó: se você quer ter um
partido forte tem que ter um doutrinamento forte, da mesma forma se
você quer ter uma igreja forte, um Brasil cristão, tem que ter gente
com posições, né, embasada. Você não constrói uma casa em areia,
você constrói uma casa em rocha. Nós temos que ter a nossa posição,
essa é minha posição. Ai querem botar pecha na gente de, como é que
é? Fundamentalista, de fanático, a gente não tá nem aí. Não vamos
perder tempo porque essa é uma guerra constante.
67
68

Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
Takayama: PSC – PR, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
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Na fala do deputado Takayama pode-se identificar parte da estratégia da FPE, a saber:
a patrulha em relação aos evangélicos/as eleitos/as ou não, mas que não se alinham com a
postura da FPE. Por exemplo, em 2014 quando entrevistado pela Revista Playboy e
questionado se Marina Silva69 representava os evangélicos/as, o deputado Marco Feliciano
declarou que:
Não. Porque a Marina Silva é um engodo. A Marina, com aquele
jeitinho de cristã, a roupa de crente, coquezinho na cabeça, ela foi
muito inteligente. A Assembleia de Deus, que é a minha igreja, a
igrejinha do coque, tem 20 milhões de membros. Deles, uns 8 a 9
milhões que votam. E quando apareceu a irmã Marina70 falando
bonito, cristã, evangélica, todo mundo foi junto... (Marco Feliciano
em entrevista para a Revista Playboy, 2014).

Ainda que pese o jogo político em ano eleitoral, a declaração do deputado Marco
Feliciano estabelece que nem todos/as os/as cristãos/as possuem legitimidade para falar em
nome do grupo religioso, ou seja, em seu entendimento são legítimos os discursos alinhados
ao paradigma conservador e fundamentalista.
Para além do jeito de ser e fazer da FPE, suas estratégias políticas e atuação no
parlamento (objetivo do próximo capítulo), por ora é importante apontar que, dos resultados
consolidados da consulta na base de dados do Congresso Nacional filtramos apenas
proposituras relacionadas à sexualidade e direitos reprodutivos, por conseguinte as demais
proposituras apresentadas pelos/as parlamentares evangélicos/as não foram integradas à base
de dados. Temos, então, 63 projetos de leis, 06 indicações, 19 projetos de decretos
legislativos, 03 propostas de emendas à Constituição, 01 projeto de lei complementar, 01
projeto de resolução, 01 requerimento de instituição de CPI, 174 requerimentos e 198
requerimentos de informações (ver demonstrativo editado no anexo 7).
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Em 2014 Marina Silva foi candidata a Presidência da República pelo PSB. Inicialmente indicada como vice na
chapa formada com Eduardo Campos, herdou a titularidade após o falecimento do candidato principal. Foi
senadora e deputada federal pelo PT/Acre e Ministra de Estado do Meio Ambiente no governo de Luís Inácio
Lula da Silva.
70
Playboy. Entrevista de Marco Feliciano. Ano 39, Nº 467, Abril de 2014, pp. 44 – 51.
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Conclusão:
Embora as posturas dos/as parlamentares ligados à FPE sejam geralmente controversas
e ligadas a polêmicas, pode-se estabelecer que o cenário da disputa é marcado pela campanha
antiabortiva, contra a criminalização da homofobia – em especial o PL 122/0671 - e contra a
agenda que trata dos direitos ligados à sexualidade. Quando analisadas as justificativas para
tais projetos de leis apresentados pelo espectro evangélico é possível identificar que possuem
significativa carga de misoginia, são eminentemente heteronormativos e reguladores da
sexualidade.
É importante apontar o caráter reativo do ativismo religioso fundamentalista diante
dos avanços alcançados pelos movimentos sociais no campo feminista, no conjunto dos
direitos humanos e da diversidade sexual. Assim, duas chaves de leitura são elucidativas e
referenciais para analisar a atuação da FPE, a saber: direitos reprodutivos e sexualidade,
considerando que a regulação dos corpos e a autonomia dos sujeitos são temas que
geralmente movimentam a pauta legislativa e motivam a atuação dos/as parlamentares
evangélicos/as72. Diante disso, nos próximos capítulos vamos interpretar como a moral
religiosa influencia programas de governo, estabelece critérios para a tomada de decisões
quanto às questões relacionadas aos direitos de reprodução e/ou que contemplem temas
ligados à sexualidade para em perspectiva de gênero, identificar a influência dessa dinâmica
para o exercício da laicidade no Brasil.

71

Projeto de Lei ainda em tramitação. Visa punir os crimes de ódio e intolerância praticados por motivo de
discriminação ou preconceito de identidade de gênero e orientação sexual. O histórico, depoimentos, as versões
do PL e a situação atual do debate estão disponíveis em: <http://www.plc122.com.br>. Acesso em agosto /2013.
72
Diversos/as pesquisadores/as tem desenvolvido análises sobre o tema. Citamos, por exemplo, os recentes
estudos publicados por Souza (2013, 2014 e 2015) e Rosado-Nunes (2014 e 2015).
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CAPÍTULO 3
A SACRALIZAÇÃO DA POLÍTICA E A
INSTRUMENTALIZAÇÃO DA RELIGIÃO: POLÍTICAS
PÚBLICAS E A ATUAÇÃO PARTIDÁRIA PAUTADAS
POR DISCURSOS DOGMÁTICOS EVANGÉLICOS

Visando compreender os desafios resultantes da atuação da FPE para os valores que
são inerentes à democracia e, por conseguinte, caracterizam o Estado Laico, tais quais a
liberdade de consciência, igualdade entre convicções, separação entre religião e Estado e
neutralidade estatal que garantem o avanço da inclusão social e da diversidade, nesse capítulo
serão examinados, em perspectiva de gênero, as intervenções dos/as parlamentares
evangélicos/as na discussão e votação do Plano Nacional de Educação, bem como os eventos
ocorridos no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal –
CDHM durante o período em que foi presidida por um parlamentar integrante da FPE.

3.1 Liberdade para a exclusão: o Plano Nacional de Educação
O Plano Nacional de Educação73 (PNE) tramitava no Congresso Nacional desde
dezembro de 2010, quando o então presidente da república – Luís Inácio Lula da Silva - o
enviou para apreciação e processo de votação. Passados três anos e alguns meses e muita
discussão, ele foi votado na Câmara e no Senado em 2014, onde sofreu alterações e voltou à
Câmara, para acatar ou não o que fora modificado. As entidades defensoras da política de
educação, especialmente sindicais e estudantis, foram surpreendidas pela oposição de vários
grupos religiosos evangélicos e católicos ao PNE.
O projeto apresentado à Câmara tinha no artigo segundo, inciso III, orientação
específica em relação à “superação das desigualdades educacionais”. O relator, deputado
Ângelo Vanhoni PT/PR, acrescentou o seguinte texto: “(…) com ênfase na promoção da
igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual”. Além disso, adotou-se a linguagem
de gênero em detrimento do masculino genérico. Foram dois pontos a causa da oposição
parlamentar evangélica e católica, com direito a manifestações intensas e ruidosas.
Acompanhamos as reuniões públicas da comissão especial que se reuniu nos dias 08 e
09/04/2014, nas quais era evidente a polêmica em torno dos debates e explícitas as
articulações para impor a vontade de grupos religiosos legitimada por argumentos que
ressaltavam a moral religiosa. Os embates extrapolaram o campo da discussão política para
enveredar no âmbito de interesses múltiplos, mas não necessariamente públicos. Um conjunto
social heterogêneo formado por defensores dos interesses religiosos, de ativistas, movimentos
estudantis e sindicais em disputa, como pode ser observado nos registros que seguem:

73

O projeto de lei 8035/2010 que criou o Plano Nacional de Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 2020 foi
enviado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional em 15 de dezembro de 2010. O PNE estabelece
dez diretrizes objetivas e 20 metas, além de indicar as estratégias específicas de concretização. As metas seguem
o modelo de visão sistêmica da educação estabelecido em 2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE). Tanto as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e
etapas educacionais. Além disso, há estratégias específicas para a inclusão de minorias, como alunos com
deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de liberdade assistida. No processo
de tramitação recebeu cerca de três mil emendas. Foi sancionado pela Presidenta da República, Dilma Roussef,
em 25/06/2014 e transformado na Lei Ordinária 13005/2014 aos 26/06/14.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> e no portal:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116>. Acesso em
junho/2014.
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Figura 1Emerson R Costa / 08.04.14

Figura 2 Emerson R Costa / 08.04.14
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Figura 3 Emerson R Costa / 09.04.14

Figura 4 Emerson R Costa / 09.04.14
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Embora o núcleo do PNE estivesse relacionado aos recursos destinados para a
educação pública e à universalização da aprendizagem, a FPE conseguiu articular-se de tal
forma que a pauta foi conduzida a partir do tópico relacionado à promoção da igualdade
racial, de gênero e orientação sexual em detrimento aos demais temas. Tal posicionamento
não era aleatório, mas estava articulado com a estratégia em contrapor-se aos assuntos que
supostamente confrontariam a moral religiosa. Instado a comentar sobre essa postura, o
deputado Marco Feliciano74 (PSC-SP) inicialmente alegava que as polêmicas foram
potencializadas pelos meios de comunicação. Senão vejamos:
A mídia e alguns parlamentares vendem mentiras por aí. Uma delas é
o que plano não tá sendo votado por que... Não é isso. O parlamento é
uma casa de discussão, e existem dentro da comissão especial para
votação do PNE cerca de 40 deputados, e todos tem que dar sua
opinião. Isso é discussão. Que cada um foi enviado aqui por um grupo
e todos aspectos do plano tem que ser observados.

Nesse depoimento, ainda que a abordagem inicial do deputado Marco Feliciano recaia
sobre outras temáticas contidas no PNE, ato contínuo depara-se com a questão que lhe é cara:
Pra mim o PNE é a salvação da educação brasileira, só que ele tem
que passar por um crivo, ele tem que ser esmerado. Tem loucuras
dentro do PNE que foram casos que o relator trabalhou e o assunto
mais pontual do PNE são os 10% do PIB destinados para a educação e
até nisso o governo dá um nó na cabeça da gente com os projetos dele,
porque vai quanto disso para a educação pública, se vai para a
educação pública quer dizer que o governo vai ter autoridade para
pegar desse dinheiro e usar na educação pública, mas vai usar pra que,
onde? E educação privada? Mas esbarramos aí também na questão de
ideologia de gênero, eu sou contra isso75.

É bem verdade que tal embate não foi protagonizado exclusivamente pelos/as
componentes da FPE. Pelo contrário. Havia outros/as deputados/as sem ligação com a FPE
que também polemizavam em relação à questão de gênero. Por exemplo, a atuação do
deputado Eros Biondini – PTB/MG ligado a Renovação Carismática Católica que,
informalmente, articulava a votação com membros da FPE. Nas reuniões da Comissão
Especial, bem como na declaração do deputado Marco Feliciano foi possível comprovar a
estratégia da aliança conveniente comumente adotada pela FPE em votações de seu interesse.
O deputado Marco Feliciano contabilizou assim a reação negativa quanto ao relatório
apresentado: “nossa bancada, e não somente evangélicos, não somente católicos, mas todos
que têm um senso crítico de inteligência”.

74
75

Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
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Na visão do deputado Marco Feliciano não há diferenciação entre as motivações para
a discriminação, porquanto não distingue as desigualdades relacionadas aos grupos étnicos, às
sexualidades, de crença e não crença, de classe, de gênero e geracionais, aos aspectos físicos e
mentais, de regionalidade, dentre outros. O pronunciamento feito pelo deputado76 e
reproduzido a seguir é ilustrativo:
O texto que veio do senado já contempla todos os tipos de
preconceito. É pra pontuar preconceito na escola? Vamos pontuar.
Mas quando você destaca um tipo de preconceito você coloca ele
acima de todos os outros. E eu acredito que isso gera mais
preconceito. Então, o texto do senado é um texto puro. Ele diz:
qualquer tipo de discriminação tem que ser erradicada. A palavra
erradicada é muito forte. Tem que ser erradicada. Isso já contemplaria
qualquer tipo de preconceito: de pele, de sexo, de religião, de tortura
de bulling e tudo mais. Mais não, há um grupo que pressiona para que
seja colocado dentre todas as discriminações: em especial agora a
ideologia de gênero.

Cabe observar que a necessidade do desenvolvimento de políticas em favor da
promoção da igualdade de gênero pode ser identificada na própria composição do parlamento,
como identificado por Souza (2015) em análise77 sobre a configuração do parlamento na 55ª
Legislatura. Conforme dados do DIAP, do conjunto de 513 deputados/as eleitos/as em 2010
para o exercício da 54ª Legislatura, somente 45 (8,77%) eram mulheres78 e, dessas, dez
mulheres se declaravam evangélicas (13% da composição da FPE). É sugestivo o número de
mulheres que apresentavam algum grau de parentesco com políticos tradicionais. Por
exemplo, das integrantes da FPE, a deputada Bruna Furlan (PSDB – SP) é filha do prefeito de
Barueri e ex-deputado Rubens Furlan. Andreia Zito (PSDB – RJ) é filha de José Camilo Zito,
ex-prefeito de Duque de Caxias/RJ. As duas deputadas reconhecem o peso da legitimidade
masculina para o sucesso do empreendimento político partidário. Segundo Andreia Zito79:
A motivação surgiu de talvez, ser filha de político e desde a minha
infância/adolescência assistir o desempenho dessas atividades pelo
meu pai e outros parentes. Incentiva pelo meu genitor assim fui levada
à participação ativa, resultando na minha aceitação por parte da nossa
sociedade, elegendo-me preliminarmente para deputada estadual.

Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
A atuação das parlamentares evangélicas na 55ª Legislatura, o processo de inserção dos evangélicos na política
e o lugar invisível das deputadas evangélicas foram analisados por Sandra Duarte de Souza no artigo Mulheres
evangélicas na política: tensionamentos entre o público e o privado. In: Horizonte. Belo Horizonte, v.13, n. 39, p.
1261-1295, jul/set 2015.
78
Eleitas em 2010 e que tomaram posse em 02 de fevereiro de 2011, conforme dados do DIAP disponíveis em:
<http://diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14616-eleicoes-2010-bancada-femininaaumenta-de-55-para-57-no-congresso&Itemid=209>. Acesso em abril/2012.
79 Andreia Zito: PSDB – RJ, Batista, entrevista realizada por e-mail em 10/04/14.
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A deputada Bruna Furlan80 também atribuiu à figura paterna o seu sucesso eleitoral.
No entanto, reconhece que o espólio político deveria ser herdado pelos seus irmãos, mas com
o desinteresse desses, recaiu sobre ela a possibilidade de usufruir do capital político
acumulado pelo pai:
Meu pai foi prefeito da minha cidade (Barueri) por 18 anos. Foi
deputado federal, deputado estadual e natural que um dos filhos saia
como o pai. Então na minha família, entre meus irmãos (eu tenho uma
irmã e dois irmãos), só eu que gosto de política. Sempre trabalhei
como voluntária em projetos sociais, enquanto meu pai exercia o
cargo de prefeito. Eu tenho 30, imagina que ele foi prefeito por 18
anos, foi praticamente mais da metade da minha vida eu convivi com
essa realidade. (Grifo nosso).

Por outro lado, a Deputada Benedita da Silva81 (PT – RJ) aponta a invisibilidade das
mulheres no parlamento. No seu entendimento, a representatividade e a ocupação de espaços
estão relacionadas ao desinteresse dos homens em exercê-las, mas uma vez reivindicadas é
necessário disponibilizá-las:
Eu tenho uma experiência nessa casa que quem fez o primeiro culto
nessa casa fui eu, né, junto com o Cordiolli e aí começamos a
conversar e quem ia nessa época não era nenhum crente, era católico.
Evangélico era só eu e o Cordiolli que era assessor. Nós começamos a
fazer, a fazer. E aí ia fazendo, ia fazendo. Quando começou a chegar
no congresso as lideranças, os homens, eles ó... ó... fecharam, me
colocaram lá do lado, do PT, não sei o quê. Eu falei: obrigada Senhor,
pelo menos eu estou aqui de volta e no culto, e na presença do Senhor,
pronto sabe, mas é forma de agir, então agiram ideologicamente.

Deve-se destacar que, na percepção da deputada, a sua condição é complexificada pela
questão da filiação partidária, pelas questões étnicas e de classe, não só entre seus pares como
também na experiência religiosa: “muitas e muitas igrejas que eu fui durante a campanha do
Lula as igrejas não me abriam a porta. Apresentavam o candidato fulano de tal que é amigo,
muito amigo que ajudava muito a igreja, mas não diziam a irmã Benedita está aqui82”.

Bruna Furlan: PSDB –SP, CCB, entrevista realizada em São Paulo no dia 14/11/13. Exercício do primeiro
mandato (2011-2015) foi a terceira deputada mais votada em São Paulo.
81
Benedita da Silva: PT – RJ, Presbiteriana, entrevista realizada em Brasília no dia 08/04/14. Deputada federal
eleita pelo PT/RJ foi, também, vereadora, Rio de Janeiro/RJ, Partido: PT, Período: 1983 a 1986; Senadora, RJ,
Partido: PT, Período: 1995 a 1998; Vice-Governadora, RJ, Partido: PT, Período: 1999 a 2002; Governadora, RJ,
Partido: PT, Período: 2002 a 2002 (Interino); Ministra do Ministério de Desenvolvimento Social, Brasília, DF,
2003-2004; Secretária, Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Rio de Janeiro, RJ, 20072010. Filiada ao PT desde 1980 em sua biografia disponível no portal da Câmara dos Deputados não há menção
a sua pertença religiosa. O destaque se dá em relação às atividades sindicais, representativas de classe e
associativas, além das missões oficiais e cargos públicos. Reeleita em 2014. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=73701>.
Acesso
em
janeiro/2015.
82 Benedita da Silva: PT – RJ, Presbiteriana, entrevista realizada em Brasília no dia 08/04/14.
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Ora, a interseccionalidade e consubstancialidade para identificar, compreender,
desconstruir e superar tais desigualdades são possíveis, potencialmente, pelo viés da categoria
de gênero. Porém, os deputados da FPE alegam que a menção de gênero no PNE subverte a
heteronormatividade, ameaça as famílias nucleares, atenta com a liberdade de expressão e
promove a desconstrução do binarismo homem/mulher tido como único e natural para definir
a identidade dos sujeitos. Como bem aponta Rosado-Nunes (2014 e 2015), o argumento
contra o PNE empregado pelos/as parlamentares evangélicos/as explicita o “sistema
ideológico” e apologético de gênero que teria uma pretensa função doutrinária e estratégica
para impor uma construção sociocultural para os sujeitos em contraposição aos papéis
naturais e biológicos previamente estabelecidos, como demonstra o deputado Marco
Feliciano83:
Alguns anos atrás não era ideologia de gênero, era o homossexual, aí
mudaram passou a ser a orientação sexual. Não satisfeitos com isso
agora criaram um novo, uma nova palavra: ideologia de gênero. E
quem estuda ideologia de gênero começa a rir. Porque a própria
ideologia de gênero vai ferir esse mesmo grupo que tá pedindo,
porque gênero é uma coisa amorfa, é uma coisa que não tem ... ela
não... você não consegue especificar o que é. É o ser humano que
nasce um ser apenas e uma construção social vai dar a ele direito de
ser homem ou mulher. Ele vai escolher. Isso é de foro intimo. Agora o
que o PNE promove é que pelos próximos dez anos a criança a partir
de 6 anos vai começar a ser doutrinada nisso. A não pastor, a criança
vai ser ensinada a não ter preconceito. Será? Porque o projeto diz a
promoção, quando você diz promoção você abre uma linha de
pensamento muito ampla. Promoção é promover. Vai promover o
que? Vai dizer que não é errado ou você também vai dizer que não
tem problema? Uma coisa é você dizer para a pessoa: olha não é
errado ser isso aí, você pode ser. Outra coisa é você mexer com a
mente da criancinha e falar assim: calma aí, então se eu não sou nem
homem nem sou mulher eu posso experimentar o que eu quiser. Então
você acaba promovendo e fazendo apologia daquilo que eu como pai
não aceito. Isso sou eu que tenho que ensinar. Hoje nós ainda temos a
liberdade, por exemplo, se eu estou na escola, esse negócio de gênero
e de orientação sexual já está nas escolas. Não vamos ser ignorantes. É
orientação do MEC. Só que eles querem transformar uma orientação
em lei. A orientação pode ser questionada, eu posso chegar na escola
e, vamos, eu vou tirar meu filho daqui porque esse ensino daqui não
presta e mandar para outra escola. Por exemplo, uma escola de cunho
religioso, uma escola católica uma escola evangélica.
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Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
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No entendimento do deputado Marco Feliciano84 há uma contradição implícita: por
não concordar com o texto do relator invoca-se o direito à liberdade de consciência, esse
mesmo direito é negado aos grupos minoritários. Porém, quando confrontado pela contradição
o parlamentar invoca o princípio da maioria cristã, fiador de privilégios em relação aos
demais grupos que, na visão do deputado, de forma sorrateira pretende impor a chamada
ditadura da minoria:
O problema é que uma vez transformada em lei todas as escolas serão
obrigadas a ensinar isso. E aí a minha liberdade de pensamento como
pai acabou. Eu tô entregando meu filho na mão do Estado. Isso é
regime totalitário. Então as pessoas não veem por esse prisma, até
porque o pessoal que constrói esses pensamentos são muito
inteligentes. Eles já pensaram em tudo, foram para debates entre eles
mesmos. Vamos falar isso, então vamos criar, criaram algo que parece
que eu que to falando sou e ora por consignação um reacionário, ou
um fundamentalista barato. Ou um homofóbico. Quando na verdade
não é isso. Querem construir uma nova sociedade, são engenheiros
sociais.

Os embates relacionados ao PNE ultrapassaram os limites da casa legislativa. Fiel ao
estilo que aciona pânicos sociais com ampla dose sensacionalista, a discussão encontrou
campo fértil para propagar-se. Textos divulgados nos jornais da época, nas mídias sociais e
em panfletos davam o tom da disputa. Ativistas que apoiavam a questão e oposicionistas ao
texto do PNE se manifestavam de múltiplas formas. Os dizeres dos cartazes apresentados
durante a reunião da comissão especial são ilustrativos. Além dos replicados acima (“PNE
sem ideologia de gênero”; “Não à ideologia de gênero”; “Sou mãe, eleitora represento as
mães e crianças”; “Digam não a ideologia de gênero”; “Gênero = incesto + pedofilia +
extinção da família”) havia outros tantos reivindicando a derrubada do texto: “Não à ideologia
de gênero do PNE!”, “Educação sem gênero”, “Família brasileira quer educação sem
ideologia de gênero”, etc. Disputavam o espaço com organizações sociais que apoiavam e
reclamavam “Gênero sim: machismo não!”; “Educação não é exclusão”; “PNE livre do
fundamentalismo”.
Para aqueles/as que apoiavam a questão urgia a denúncia do aparelhamento da
discussão educacional e a influência do campo religioso. Entre os/as oposicionistas percebiase a insistência quanto à reclamação do caráter ideológico do termo. Alegavam representar a
“família brasileira” mesmo que, para tanto, fosse necessário ignorar os múltiplos arranjos
familiares na esteira dos argumentos caros aos parlamentares evangélicos/as.

84

Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
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A sinalização estava dada: “sou eleitora”, ou seja, para aqueles/as parlamentares
ligados aos grupos religiosos que eventualmente ousassem manifestar-se de forma contrária a
fatura seria cobrada. No entendimento da FPE e seus/suas integrantes a aprovação do texto do
PNE com o dispositivo relacionado à superação das desigualdades educacionais com ênfase
na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual era promover o mal,
logo o enfrentamento passava pela esfera do sagrado, como pode ser observado no
chamamento85 reproduzido a seguir:

Figura 5

O deputado Paulo Freire (PR/SP – IEAD) que se declara, sobretudo, “ministro do
Evangelho86”, apresentou um voto em separado dizendo que as pessoas defensoras da
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Peça
produzida
pelo
deputado
Paulo
Freire
(PR
–
SP).
Disponível
em:
<https://ptbr.facebook.com/deputadopaulofreire> e também em: <https://deputadopaulofreire.com.br>. Acesso
em outubro/2014.
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Paulo Freire é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campinas/SP. Em seu perfil no portal da
Câmara
declara
como
profissão
ser
Ministro
do
Evangelho
(Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=160558>. Acesso em outubro/2014). Filho
do pastor José Wellington Bezerra da Costa atual presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no
Brasil - CGADB. Em seu site pessoal há a informação de que foi eleito pelos pastores do Estado de São Paulo
para ser “o representante da denominação no Congresso Nacional”. Disponível em:
<Http://www.deputadopaulofreire.com.br> . Acesso em: outubro/2014.
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“ideologia de gênero” são antidemocráticas por não reconhecerem a heterossexualidade
normativa. De acordo com o deputado Paulo Freire87:
Sob o pretexto de valorizar minorias sistemicamente marginalizadas,
grupos articulados criam um verdadeiro açodamento na consciência
civil, com discurso intransigente, linguagem chula e debates
violentamente promovidos com vistas a suplantar quaisquer posições
divergentes. A política de gênero sob o manto da diversidade e
realização dos interesses da minoria propõe insistentemente uma
verdadeira ditadura influenciativa, que quer impor seus valores a todo
custo, em todos os extratos sociais, com especial modo de agir sobre a
infância.

Após a aprovação do PNE, o deputado Antonio Bulhões88 (PRB/SP - IURD) declarou
que “não poderíamos compactuar com a introdução da ideologia de gênero na educação
brasileira por se tratar de questão inerente e pessoal do individuo, não cabendo ao Estado
regular tais condutas89”. Na visão de Bulhões a “ideologia de gênero” iria substituir o uso
corrente da palavra “sexo” e acabar com a identidade sexual biológica masculina e feminina.
Alegava que “se estes novos conceitos fossem introduzidos na legislação, isto acarretaria a
total permissividade sexual. A instituição familiar passaria a ser vista como uma categoria
opressora diante dos gêneros novos e inventados, como a homossexualidade, bissexualidade,
transexualidade e outros”. De acordo com o parlamentar, para estes “novos gêneros” serem
protegidos contra a discriminação da instituição familiar, kits gays, bissexuais, transexuais e
outros poderiam tornar-se obrigatórios nas escolas sob o rótulo promoção da igualdade de
gênero. “Somos radicalmente contra esta política de desconstrução de sexo”, acrescentou ao
proferir seu voto.
Seguimos as pistas sugeridas por Rosado-Nunes (2014 e 2015) as quais apontam que o
incômodo causado pela questão de gênero não está relacionado exclusivamente às
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Áudio e vídeo das reuniões da Comissão Especial
<http://www.congressonacional.leg.br/portal/>. Acesso em abril/2014.

do

PNE

estão

disponíveis

em:

Apresenta-se no portal da Câmara dos Deputados como: “Apresentador de televisão, administrador, teólogo e
Bispo Evangélico” (Disponível em:
<http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5830625>. Acesso em outubro/2014).
Na 54ª Legislatura exerceu seu segundo mandato seguido como deputado Federal. Reeleito em 2014. É Bispo da
Igreja Universal do Reino de Deus. Foi durante nove anos apresentador do programa evangélico “Fala que eu te
escuto”, da Rede Record de televisão. Também foi apresentador da Record News do programa “Retrato de
família”,
que
segundo
informações
do
seu
portal
(Disponível
em:
<http://www.deputadoantoniobulhoes.com.br/>. Acesso em: outubro/2014) tinha como objetivo trazer “ao
público depoimentos de pessoas que encontraram o caminho para a solução de problemas familiares dos mais
diversos, com intuito de levar ao telespectador como é possível equacionar conflitos interiores e de
relacionamentos, haja visto que a desagregação familiar é a maior razão dos problemas sociais de hoje”.
89
Áudio e vídeo das reuniões da Comissão Especial do PNE estão disponíveis em:
<http://www.congressonacional.leg.br/portal/>. Acesso em abril/2014. Também disponível no sítio do
parlamentar: <http://www.deputadoantoniobulhoes.com.br/>. Acesso em jun/2014.
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sexualidades. Os argumentos que descrevem o termo como altamente nocivo revelam
implicitamente as concepções sobre sexualidade, função reprodutiva e família, legitimadas
pela moral religiosa e pelo ideário androcêntrico, misógino e patriarcal que determinam o
lugar social, político e cultural das mulheres e das sexualidades não normativas.
Por invocar tais preceitos, a atuação dos/as parlamentares ligados/as a FPE entra em
rota de colisão com os fundamentos laicos. Ao conceder estatuto equivalente para uniões
hetero e homossexuais, estabelecer e compreender as diferenças entre os sexos como
resultantes de construções sócio culturais, negar o determinismo biológico, revogar o caráter
de destino irrevogável para a maternidade, reconhecer os múltiplos arranjos familiares e negar
o status de validade suprema concedida para a família nuclear, as proposições em perspectiva
de gênero entram em choque com o determinismo biológico e o alegado ordenamento natural
fixado por Deus (Rosado-Nunes, 2014).
Soma-se a isso a vontade dos sujeitos que reconfiguram os arranjos familiares à sua
maneira, os direitos das mulheres e dos grupos minoritários reconhecidos por tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário que alteram as formas tradicionais das relações
sociais e dão lugar a modelos horizontais de respeito aos direitos individuais dos sujeitos
(Rosado-Nunes, 2014). Decorre daí a necessidade de reafirmação dos grupos que se sentem
ameaçados. Quer intencional ou não a estratégia da FPE em delimitar fronteiras e fixar limites
revela-se como condição imperativa para as instituições religiosas enfrentarem a crescente
periferização e destradicionalização religiosa no cenário brasileiro.
Mais do que influenciar o processo de construção social da laicidade estatal, a
desenvoltura de religiosos/as cristãos/ãs (católicos/as e evangélicos/as) no parlamento em
oposição à formulação de políticas públicas que contrariam a moral religiosa e o código de
crença, obstaculiza o pleno exercício da igualdade, diversidade, pluralidade e liberdades. A
imposição da pauta moral exclui o caráter da neutralidade estatal em matéria de fé e, ao
mesmo tempo, impede o desenvolvimento de ações afirmativas para a proteção de coletivos
desprovidos de capital simbólico e minoritários em relação aos grupos empoderados.
Michel de Certeau (2011) estabelece que embora essa razão técnica tenha a pretensão de
organizar a sociedade de modo que cada indivíduo cumpra rigorosamente um determinado
papel preestabelecido e não lhe ofereça vislumbres para escapar dessa rede, os sujeitos
ordinários desenvolvem táticas de resistência pelas quais alteram esses códigos e, de seres
passivos, adquirem alternativas para alcançarem condições de sujeitos autônomos.
97

Há uma tensão contínua nessa dinâmica dialética, a saber: por um lado os grupos
dominantes possuem a capacidade estratégica de impor e efetuar a gestão do instituído a partir
de um lugar privilegiado, excluindo aquilo que não cabe nesse lugar. No outro polo estão
aqueles/as que resistem a essa imposição e desenvolvem táticas para enfrentar a dominação e
conquistar espaços. O que os aproxima é a ação calculada dentro da estratégia/tática do outro.
Nesse sentido as disputas em torno do PNE revelam quão intensas e emergentes são as
demandas proporcionadas por uma experiência social secularizada, bem como revelam o
caráter irrevogável da laicidade estatal para mediar os interesses coletivos e individuais em
caráter de igualdade e autônomo em relação à imposição dos grupos religiosos dominantes e
empoderados.
É possível estabelecer que os/as parlamentares evangélicos/as reconhecem a
diversidade, porém sem alteridade, não assumem que a sociedade é algo mais do que dizem os
manuais da heterossexualidade normativa, bem como distorcem os fatos para os seus/suas
fiéis, dizendo que os/as defensores/as dos diretos humanos impõem seus princípios a qualquer
custo e não admitem que a questão nucleica que se apresenta, especialmente na educação, é a
superação das desigualdades, a defesa e ampliação de direitos individuais e coletivos, postura
que pode ser observada também na atuação do deputado Marco Feliciano (PSC – SP) durante
o período (março a dezembro/2013) em que presidiu a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias – CDHM, como analisaremos a seguir.

3.2 Exorcizando o mal que assola a sociedade: a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal – CDHM
Conforme o regimento do Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias - CDHM90 é uma das comissões permanentes da casa e tem como atribuição receber,
avaliar, investigar e propor a execução de leis, fiscalizar e acompanhar a execução de
programas governamentais referentes às minorias étnicas e sociais. Historicamente presidida
por parlamentes militantes e/ou ligados/as aos coletivos que atuam em defesa das questões
ligadas aos direitos humanos, em 06 de março de 2013, após acordo de líderes e por indicação

Comissão de Direitos Humanos e Minorias – CDHM. Disponível em:< http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/conheca-a-comissao/oquee.html>. Acesso em: 30/11/2015.
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do seu partido o deputado Marco Feliciano91 (PSC – SP) foi eleito presidente da CDHM da
Câmara dos Deputados. Segundo a deputada Benedita da Silva, após a indicação do
presidente da CDHM foi adotada a seguinte estratégia: “...se buscou em todos os partidos que
iam indicar para aquela comissão articulado para que todos eles fossem pastores e
evangélicos. Então, formaram uma maioria. Então, qualquer outro assunto contrário não
chegaria ali92”.
A reação foi imediata, tanto de parlamentares contrários/as, como também de ativistas
e coletivos, com ampla cobertura midiática. Com o recrudescimento dos protestos, em 03 de
abril de 2013 foi aprovado um requerimento que proibia a entrada do público durante as
reuniões da Comissão. No entanto, em posição inversamente contrária aos protestos e em
consonância com o entendimento que percebe a atuação da FPE como detentora do freio
moral, o deputado Marco Feliciano93 declarou:
Eu trouxe a baila para o país todo, coloquei a pauta dos direitos
humanos a nível nacional. Ninguém nem conhecia direitos humanos,
ninguém nem sabia o que era direitos humanos. E aí todos os direitos
humanos que aqui tinha eram usados apenas para beneficiar um grupo
cujo pensamento de esquerda só pensa nele. E nós conseguimos
ampliar o leque. Mostramos o que é de fato direitos humanos. Então a
importância da bancada evangélica, da bancada religiosa cristã aqui na
casa é o conservadorismo.

Posicionamento ratificado por outros membros da FPE principalmente pelos eventuais
ganhos simbólicos que a exposição do caso poderia proporcionar, como por exemplo, o
entendimento do deputado Jefferson Campos94:
Esta questão do Marco Feliciano trouxe também, a comissão dos
direitos humanos ela trouxe uma luz maior a nós também, positiva ou
negativa, mas ela mostrou nossa presença aqui, eu avalio
positivamente porque ele permaneceu, ele se manteve e mostrou a que
veio. Então eu penso que positivamente pra nós e pra ele também,
deve ser muito votado nessa eleição, e eu vejo como positivo o avanço
da nossa frente.

O corporativismo e fisiologismo que marcaram a atuação da FPE na 54ª Legislatura
ficaram evidentes nessa conjuntura, como pode percebido na declaração em plenário do seu
91

Marco Antonio Feliciano é pastor evangélico e deputado federal por São Paulo. Filiado ao PSC, o Partido
Social Cristão, em 2010 disputou sua primeira eleição e foi eleito com 212 mil votos, o 12º mais votado entre os
70 deputados eleitos por São Paulo. Em 2013 foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados. Embora tenha negado reiteradamente, ao assumir a presidência da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara, foi acusado de ser homofóbico e racista, motivo pelo qual diversos grupos de
representantes de minorias pediram e organizaram manifestações em prol de sua renúncia.
Benedita da Silva: PT – RJ, Presbiteriana, entrevista realizada em Brasília no dia 08/04/14.
Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
94 Jefferson Campos: PSD – SP, IEQ, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
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então presidente, João Campos95 (PSDB/GO) por ocasião da eleição do deputado Marco
Feliciano para a presidência da CDHM:
...permita-me de forma breve e sucinta trazer aqui uma posição da

Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que tenho a
honra de presidir, em relação à Comissão de Direitos Humanos desta
Casa e ao processo de eleição que ali se deu.
A posição da Frente Parlamentar Evangélica, de forma unânime, Sr.
Presidente, é - em primeiro lugar - defender a livre manifestação do
pensamento, um dos pilares da democracia. E aquilo que se refere ao
Parlamentar é uma prerrogativa do Parlamentar. Que todos discordem,
se for a hipótese, do Presidente Deputado Pastor Marco Feliciano, mas
que não percamos de vista que o direito de opinião e da livre
manifestação é um dos pilares da democracia.
... nós entendemos, a Frente Parlamentar Evangélica, que a eleição do
Deputado Marco Feliciano, mesmo havendo sobre ela divergência,
que é própria do Parlamento, é um ganho para esta Casa e um ganho
para a sociedade brasileira, porque a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, a partir da eleição de S.Exa., tem a oportunidade de discutir
direitos humanos em uma perspectiva mundial, sem estar subordinada
a ideologias, a partidos ou a guetos ideológicos. A Comissão vai
discutir agora direitos humanos em todas as suas vertentes. Isso é um
ganho para esta Casa e para o Parlamento.

Ainda por seu turno, em declaração dada durante evento religioso, Marco Feliciano
alegou que o colegiado (CDHM) até a sua chegada era dominado por satanás, logo como
representante do sagrado, sua atuação era imprescindível. Embora, posteriormente, tenha
alegado referir-se de forma alegórica aos adversários, as reações foram intempestivas.
Ultrapassaram o limite do parlamento e até os cultos presididos pelo pastor foram alvos de
intervenções e performances demonstrando a repulsa de coletivos e organizações quanto à
atuação do parlamentar na CMDH.
Quando instado a analisar atuação da CDHM sob tal presidência o deputado Jean
Wyllys96 posicionou-se assim:
A gente sabe que foi um desastre para os direitos humanos a presença
do Marco Feliciano na presidência da comissão de direitos humanos e
minorias. Quer dizer, uma comissão que se chama comissão de
direitos humanos e minorias não estar voltada para a promoção dos
direitos humanos das minorias é o equívoco do equívoco. E foi isso
que aconteceu. Uma comissão que foi esvaziada, uma comissão que
ficou improdutiva e uma comissão cujas proposições legislativas,
todas atentavam contra a dignidade de minorias. É inadmissível que
isso tenha acontecido. Uma comissão que sofreu repúdio no Brasil
inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Uma comissão que teve repúdio dos
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Deputado João Campos. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 053.3.54O em 03/04/2013. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
96 Jean Wyllys: PSOL – RJ, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14.
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organismos internacionais, de ativistas de direitos humanos no Brasil e
no mundo. E mesmo assim, apesar desse repúdio todo, o presidente
não deixou a presidência preferiu matar a comissão.

Avaliações de igual teor foram identificadas em diversas frentes. Da Anistia
Internacional à Conferência dos Bispos do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil,
organizações estudantis, representantes da sociedade civil, ativistas e membros do parlamento
questionavam a atuação do deputado Marco Feliciano, como exemplificado no quadro abaixo
que reproduz manchetes de notícias publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo:
Folha de S.Paulo – Poder – Líder do PSC diz que manifestações contra pastor fortalecem sua indicação - 04/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Deputados questionam no STF eleição de Feliciano em comissão da Câmara - 12/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Manifestantes contra pastor Feliciano são barrados na Câmara - 12/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Líderes questionam PSC sobre permanência de pastor em comissão - 12/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Primeira reunião de Feliciano em comissão da Câmara tem protestos e bate-boca - 13/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Sessão de comissão presidida por pastor é suspensa por causa de protestos - 20/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Câmara mantém pressão por saída de Feliciano de comissão - 21/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Ministra diz que PSC deve reavaliar se escolha de pastor é 'coerente' - 21/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Anistia Internacional diz que escolha de Feliciano é 'inaceitável' - 25/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - No Rio, artistas protestam contra permanência de Feliciano em comissão - 25/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Organização vai entregar abaixo-assinado contra Feliciano ao PSC - 27/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Câmara restringe acesso a comissão presidida por Feliciano - 27/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Chamado de racista, Marco Feliciano manda prender manifestante - 27/03/2013
Folha de S.Paulo - Fernanda Montenegro beija atriz na boca em protesto contra Feliciano - 27/03/2013

Quadro 2 – Elaborado pelo autor, 2014

As ações adotadas pelo comando da CDHM fizeram recrudescer as manifestações
contrárias a permanência de Marco Feliciano na comissão. Em junho de 2013, a CDHM
aprovou proposta para anular trechos de resolução do Conselho Federal de Psicologia que
disciplinava a oferta de tratamento médico para a homossexualidade, bem como vedava
qualquer posicionamento que pudesse refletir preconceitos sociais. Os argumentos
empregados para defender a proposta de anulação eram alimentados por declarações que
reforçavam a misoginia, a heteronormatividade e a desigualdade de gênero.
No entanto, as mobilizações favoráveis à atuação dos/as membros da FPE também se
fizeram ver e ouvir. No dia 05/06/13, por exemplo, um evento organizado por entidades
religiosas e realizado na Esplanada dos Ministérios contra o aborto, o casamento igualitário e
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a favor do “Estatuto do Nascituro” transformou-se em ato de desagravo para o deputado
Marco Feliciano que empolgado declarou “vai chegar um tempo em que vamos ligar o rádio
para ouvir, na Voz do Brasil, um presidente da República que vai começar sua fala com a paz
do Senhor Jesus97”. Cabe ressaltar que, no dia anterior em manifestação no mesmo local,
grupos católicos apresentaram posicionamentos semelhantes em forma e teor.
Os principais ecos dessa polêmica repercutiram nas mídias sociais (apoiadores/as e
oposicionistas) desencadeando as campanhas98 “#feliciano me representa” ou “#feliciano não
me representa”. O deputado Marco Feliciano99 tem o seguinte entendimento sobre os fatos:
Bom, boa parte dessas polêmicas é fruto midiático. Porque a mídia em
nosso país ela é dominada por um grupo de sub intelectuais que se
julgam os donos de todo tipo de conhecimento e a maioria dos artistas
eles são de vanguarda porque eles, como eles tem uma vida a la bom
vivant, eles não enxergam a vida de outro prisma, uma coisa é você
chegar uma batalha sentado no sofá dentro de sua casa com ar
condicionado e comendo. Outra coisa é você estar no meio do campo
fechado. Esses intelectuais são a maioria deles de esquerda. A nossa
democracia é uma democracia nova. A nossa constituição é uma
constituição, é uma constituição nova ela ainda está sendo aprimorada.
Mas o constituinte de 88 ele pensou o Brasil para 50 anos, só que o
processo de aceleração da informação e a desconstrução da mente do
ser humano através do marxismo cultural, através do pensamento das
esquerdas no nosso país é uma loucura acaba desconstruindo uma
sociedade toda. Então nosso país hoje ele, como eu estava te dizendo,
ele é dominado por um grupo de pensadores, por um pensamento de
pessoas que usam a palavra progressismo para vir contra nós porque
na mente deles nós somos reacionários, quando na verdade não somos
reacionários só que botamos o pé no freio sobre algumas coisas. Eu
não quero que o Brasil vire uma ditadura como Cuba. Porque o
mesmo governo que brigou comigo contra os direitos humanos, que
falou que eu não presto para tá na frente dos direitos humanos,
financia um porto de 1 bilhão de reais em Cuba na, debaixo da barba
dos irmãos Castro que matam e assassina pessoas. O mesmo governo
que veio contra mim e botou ativistas dizendo que eu não posso, não
mereço estar na frente dos direitos humanos, apadrinha Maduro que
acaba de matar aí, agora, tá uma guerra instaurada lá, todos os dias
morrem pessoas. Então é um contrassenso, é um grande contrassenso.

97

Ver Folha de S.Paulo. Evangélicos fazem protesto contra o aborto e o casamento gay no DF. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1290466-evangelicos-fazem-protesto-contra-o-aborto-e-ocasamento-gay-no-df.shtml>. Acesso em 05/06/2013.
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Nas mídias sociais palavras chaves precedidas do símbolo # se tornam hashtags e vinculam um termo a um
tópico ou discussão. A partir daí se tornam links indexáveis pelos aplicativos de busca. Qualquer usuário da rede
pode visualizar todas as informações (conteúdos, vídeos, imagens, etc.) vinculadas ao termo indexado. Além
disso, é possível organizar o conteúdo, agrupar os assuntos, verificar as hashtags mais utilizadas e mensurar os
termos mais comentados sobre determinado tema. Em 2013 as hashtags #feliciano me representa e #feliciano
não me representa figuraram nos trending topics das principais mídias.
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Marco Feliciano: PSC – SP, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 09/04/14.
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Mesmo sem apresentar organicidade a FPE apresentou significativo grau de coesão e
sentido de unidade, embora tal entendimento fosse geralmente coordenado para enfrentar os
assuntos contrários às demandas religiosas, por conseguinte diante do enfrentamento
causado pelas intervenções da CDHM os/as integrantes da FPE reagiram com o senso de
oportunidade que lhes caracterizam. Por exemplo, em outubro de 2013, parlamentares
contrários à permanência do deputado Marco Feliciano na CDHM criaram um grupo de
trabalho paralelo que, por razões regimentais, foi instalado na subcomissão de Direitos
Humanos e Minorias Culturais, ligada à Comissão de Cultura. No entanto, João Campos
(PSDB/GO – IEAD) representou contra a iniciativa e, após intensa pressão da FPE, o então
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB – RN), determinou
a extinção da subcomissão.
Outro evento que pode demonstrar os desafios resultantes da atuação da FPE para os
valores que são inerentes à laicidade estatal pode ser identificado na reunião da CDHM
realizada em 04/12/2013. Nessa sessão a CDHM rejeitou projeto de lei que estabelecia
normas de igualdade de gênero e raça nas relações de trabalho no serviço público. O texto
derrubado indicava que “servidores públicos terão igualdade de oportunidades e de trato,
independente de sua etnia, religião, opinião, gênero e orientação sexual 100”. Comandados
pelo deputado Marco Feliciano a CDHM aprovou o parecer do deputado Marcos Rogério
(PDT/RO - IEAD) rejeitando o projeto. Foi sinalizada a aprovação de proposta alternativa,
no entanto tal substitutivo não tinha qualquer relação com a temática da equidade de gênero
nas relações de trabalho no funcionalismo público. Novamente a motivação pela rejeição da
proposta estava relacionada com a questão de gênero e demonstra como esse caráter reativo
da FPE pode fragilizar a possibilidade do processo laico mediar a igualdade e a diversidade.
Ainda sob a presidência do deputado Marco Feliciano, a CDHM aprovou o Projeto de
Lei 1411/11 assim explicado pelo proponente: “descaracteriza crime a recusa, em templos
religiosos, de aceitar ou efetuar cerimônias ou pessoas em desacordo com suas crenças e
liturgias101”. Depreende-se que a proposta em tramitação quer evitar que os grupos ou
lideranças religiosas sejam criminalizados caso se recusem a realizar casamentos igualitários,
batizados ou outras cerimônias de filhos de casais homossexuais ou mesmo aceitar a presença
dessas pessoas em templos religiosos.
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Projeto de Lei apresentado pelo deputado Paulo Pimenta (PT/RS). Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/849887.pdf >. Acesso em dezembro/2013.
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Projeto de 1411/2011. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503350>. Acesso em
dezembro/2013.
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Autor do projeto, o deputado Washington Reis (PMDB-RJ / Igreja Nova Vida) propôs
acrescentar parágrafo ao art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 que, na redação
normativa vigente, define como crime “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e estabelece prisão de um a
três anos para tais situações102”.
Na justificativa do projeto o deputado Washington Reis declara que "deve-se a devida
atenção ao fato da prática homossexual ser descrita em muitas doutrinas religiosas como uma
conduta em desacordo com suas crenças. Em razão disso, deve-se assistir a tais organizações
religiosas o direito de liberdade de manifestação103".
Esse entendimento foi corroborado pelo relator do projeto, deputado Jair Bolsonaro
(PP-RJ), ao afirmar em seu relatório que "as organizações religiosas têm reconhecido direito
de definir regras próprias de funcionamento e inclusive elencar condutas morais e sociais que
devem ser seguidas por seus membros104".
Ainda em seu relatório Jair Bolsonaro (PP-RJ) alega que "o alcance da lei, antes
voltado mais à questão racial, tem sido ampliado, tendendo a estender proteção também à
prática homossexual. Assim, esclarece melhor o alcance da referida norma ao diferenciar
discriminação de liberdade de crença105”.
Diante do exposto é clara e inequívoca a intenção dos/as parlamentares
evangélicos/as em pautar a esfera pública a partir das demandas de um nicho bem
específico. A delimitação imposta por essa pauta reflete as questões ligadas à regulação dos
corpos, às sexualidades e às práticas coletivas e individuais que não são aderentes aos
parâmetros religiosos. Reafirmamos: a questão nucleica não está posta somente nos
questionamentos que inquirem sobre a pertinência da atuação do sujeito crente no espaço
público, mas investigar o real tamanho do obstáculo para o pleno exercício das garantias
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Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 que define os crimes resultantes de preconceitos. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm>. Acesso em janeiro/2014.
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Projeto de 1411/2011. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503350>. Acesso em
dezembro/2013.
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Voto do relator Jair Bolsonaro (PP-RJ) em relatório apresentado sobre o Projeto de Lei 1411/2011.
Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=875845&filename=PL+1411/2011>
Acesso em janeiro/2014.
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Voto do relator Jair Bolsonaro (PP-RJ) em relatório apresentado sobre o Projeto de Lei 1411/2011.
Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=875845&filename=PL+1411/2011>
Acesso em janeiro/2014.
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laicas quando essa atuação está fundamentada e legitimada pela pertença religiosa. Ainda
que a configuração da laicidade seja resultante das construções humanas, logo flexíveis e
não acabadas, há eventos que desafiam a forma e o teor desse processo laico. É certo que
não temos um método laico extremista no Brasil (radical no polo A e plural no polo B). Mas
é pertinente tipificá-la como laicidade de cooperação? De reconhecimento? Talvez
atenuada? Certo é que o processo laico enfrenta obstáculos, porém são ondas que deixam
marcas e, ainda que retroceda, não volta para o mesmo ponto de origem.
Se os desafios são múltiplos, variadas são também as pistas e para apreender esses
códigos, outras tantas indagações tornam-se emblemáticas: A quem interessa essa postura
fundamentalista? Quais são as estratégias e práticas que domesticam os corpos e
possibilitam a incorporação da dominação de determinados sujeitos sobre outros? Por que
há um predomínio da noção kyriarcal 106 e misógina? Quais são os mecanismos que
conferem legitimidade à perpetuação da dominação de gênero? É possível um processo de
des-historização? Pelas múltiplas e multiplicativas demandas percebe-se que não é possível
estabelecer respostas prontas, fáceis e definitivas. Vamos aos fatos.

3.3 Gênero, religião e a laicidade no Brasil
A Constituição Federal de 1988 representa um marco jurídico de afirmação dos
direitos humanos no país, bem como é garantia da participação política, define os lugares e
os procedimentos para a representação e funcionamento dos segmentos organizados da
sociedade civil e dos três poderes brasileiros, além de mobilizar os coletivos de
representação funcional na esfera pública.
Em consonância com convenções, pactos e tratados internacionais dos quais o país é
signatário, a carta constitucional é estandarte contra todas as formas de discriminação e
razão fundante para proporcionar e mobilizar formas e mecanismos em defesa da igualdade
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Categoria de análise proposta por Elisabeth Schüller Fiorenza (2009: 137 – 141). Kyriarcado denota um
sistema piramidal de multiplicativa dominação estruturado não só pelo sistema de gênero, mas também pelos
sistemas de estratificações de raça, classe, colonialismo e heterossexismo. Exige uma classe servidora, um
gênero servidor e uma religião servidora cultivada pelo povo. Esse sistema é mantido através da lei, da educação,
da socialização e de violência e sustentado pela crença de que a servidão é definida por natureza ou por decreto
divino, logo as pessoas servidoras são inferiores às pessoas às quais estão designadas a servir (Fiorenza, 2009:
140 -141).
105

e do pleno exercício da cidadania na conformação de uma república Laica e Soberana
consolidada no Estado Democrático de Direito107.
No entanto, o atual cenário político brasileiro é complexificado pela crescente tensão
entre o ideal de laicidade e as crenças religiosas amplamente interpostas na gestão de
políticas públicas108 relacionadas, sobretudo aos direitos reprodutivos, liberdades individuais
e à sexualidade a partir de particularismos intolerantes de grupos religiosos. Como apontado
anteriormente, não trata-se de discutir a pertença religiosa dos agentes públicos, a
possibilidade da CDHM ser presidida por parlamentar com pertença religiosa ou a
pertinência de expressar publicamente a fé, mas estabelecer como a atuação de sujeitos e
instituições religiosas inseridos nas instâncias decisórias e legislativas do país implica na
negação de direitos e autonomia dos sujeitos impondo sobre a coletividade os valores
internos do grupo religioso em oposição à ampliação de conquistas e ações afirmativas.
Interessa-nos construir a análise tendo como referencial a relação entre igualdade e
diferença e o valor da autonomia gerada na perspectiva da teoria política feminista
contemporânea109 considerando que abordagens clássicas que tratam da teoria política não
consideram as assimetrias de gênero e a negação de autonomia como fator estruturante das
relações sociais, por conseguinte elemento determinante para as configurações e
formatações da coletividade expressa no espaço público.
Por exemplo, Rawls (1971) defende que a esfera doméstica e as relações familiares
são estabelecidas como dimensões das relações sociais às quais os princípios da justiça não
se aplicariam, já que nelas predominaria o afeto (Okin, 1989; Biroli, 2010). Interpretação
identificada também em Habermas (1984), na qual a definição da esfera pública como
espaço em que acontece a discussão entre iguais depende da suspensão dos problemas
relativos à desigualdade na esfera privada, porquanto a exclusão das mulheres nos seus
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Para Bobbio (1997 e 2010a) Estado Democrático de Direito é o modelo estatal estruturado na conformação de
uma vontade geral, conciliadora da vontade do indivíduo e da vontade do Estado. Firma-se como construção
vocacionada à permanência, comprometida com a função social e a garantia de direitos fundamentais e sociais
constitucionalmente assegurados. Nessa relação Estado-Sociedade a democracia adquire função civilizatória,
propositura assumida por essa pesquisa.
108
Políticas públicas entendidas como decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência
ampla e que visam à satisfação do interesse da coletividade. Ainda que as políticas públicas influenciem e sejam
influenciadas por valores e ideais que orientam a relação entre Estado e sociedade, importa informar que, o
caráter principal da política pública é se integrar ao conjunto de esforços governamentais, coordenados em prol
do atendimento de demandas especificamente selecionadas. Ver Lowi (1964), Saraiva (2006), Shafritz (2004 e
2011), Hochman (2007) e Pautassi (2007).
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Dentre outros estudos, citamos Fraser (1997), Okin (1989 e 1999), Phillips (2007 e 2011), Mouffe (2013),
Cohen (2002), Young (2000), Pateman (1988 e 2002) e Varikas (2013).
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exemplos históricos aparece como uma questão contingente (Biroli & Miguel 2013; Fraser
1992).
Não se trata de construir uma genealogia do pensamento feminista, mas
problematizar e identificar como a laicidade estatal, as relações entre religião e política e a
atuação de atores religiosos no parlamento são desenhadas de forma assimétrica, como esses
contornos são definidos de forma diferenciada para corpos femininos e masculinos e são
utilizados para a construção de relações que pretensiosamente apresentam-se como
igualitárias com discursos que naturalizam e sacralizam normas e ações políticas.
Obviamente a compreensão deve ser construída em macro perspectiva inserida em
um contexto social amplo, no qual há díspares formas de dominação, historicamente
perpetuadas, que ecoam nas relações sociais, por conseguinte constitui-se como elemento
que problematiza o objeto pesquisado. Consideramos que a imposição da vontade, a
absolutização da verdade e a inclinação para a dominação não é exclusividade de grupos ou
atores religiosos. A dominação está de tal forma enraizada nas estruturas sociais e nas
relações vivenciadas pelas pessoas, que dificilmente ela é percebida ou questionada.
Geralmente é explicitada como natural e recebida pronta pelos indivíduos, logo aos sujeitos
reserva-se apenas a incorporação da dominação sem a possibilidade de criar mecanismos
para reverter esse processo histórico.
Essa realidade devidamente interiorizada e objetivada pelas pessoas determina a
construção social dos corpos e formata os grupos sociais. Assim, a dinâmica social
caracteriza-se como uma estrutura patriarcal marcada por um sistema de poder110 que forma,
justifica e legitima a dominação e que se renova continuamente ao mesmo tempo em que
regula todas as dimensões sociais, se expandindo por todas as instituições e seu ordenamento
– família, economia, escola, política, sistema jurídico, arte e religião (Ferreira, 2010: 6). Tal
sistema de poder não se apresenta como estruturas unitárias, físicas e concretas. São formas
díspares, heterogêneas e em constante transformação que se manifestam através de práticas e
relações permitindo um controle minucioso dos corpos, gestos, atitudes, comportamentos,
hábitos e discursos (Foucault, 1979: X).

110

Poder como prática e/ou relações. Algo que se exerce, que se efetua e que funciona. Segundo Foucault, “não
existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante
transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída
historicamente” (1979: X). Não se trata de analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, mas
de pensar nas relações de poder a partir do confronto das estratégias de poder / resistência (Foucault, 1979).
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Além de patriarcal, essa estrutura caracteriza-se também por estabelecer a
heteronormatividade como mecanismo de imposição da heterossexualidade, que confere aos
homens paradigmáticos (jovem, branco, bem sucedido financeiramente e profissionalmente) o
domínio sobre a sexualidade dos indivíduos e sobre a reprodução das mulheres. Por
conseguinte, a norma legitima e privilegia a heterossexualidade e os relacionamentos
heterossexuais como únicos, naturais e corretos. Assim, a pessoa que não compartilha dessa
“regra natural” precisa apresentar-se como tal, para ser aceita na sociedade ou em certos
espaços (Ferreira, 2010: 6).
Tal concepção é complementada por uma divisão de classe que estabelece relações de
poder desiguais e hierarquias entre as pessoas, fundamentadas nas suas características étnicas,
favorecendo pessoas brancas e subjugando pessoas negras. Essa dimensão perpassa todas as
estruturas sociais, impondo limites e interdições, tais como: a divisão sexual do trabalho; a
reprodução da ideia de que as mulheres são “naturalmente” responsáveis pela vida doméstica
e que não estão preparadas, não gostam ou não estão aptas para o espaço público; o
conservadorismo patriarcal, racista e elitista que assegura poder aos homens brancos,
proprietários dos meios de produção e que se apresentam como heterossexuais e elimina a
possibilidade de representação dos vários segmentos nos espaços de poder (Ferreira, 2010: 6).
Para a completa domesticação dos corpos, é elementar desenvolver estratégias que
possibilitem o estabelecimento de normas de conduta e controle social, que se apresentem
como instrumentos para conferir identidade ao ser humano e oferecer explicação fundante
para essa estrutura, sugerindo ao sujeito uma elaboração argumentativa para enfrentar as
situações de anomia em oposição ao caos que provoca perplexidade e sofrimento frente a suas
limitações.
Nesse sentido, o discurso religioso torna-se um instrumento estratégico no processo de
legitimação e disseminação da dominação. Como mediadora do sagrado, a religião fornece o
quadro de representações que funda ou sobre o qual se assenta a noção de verdade original,
logo se apresenta como guardiã por excelência do capital simbólico que institui a dominação.
É a partir da objetivação desses discursos que as práticas adquirem sentido para o indivíduo,
tendo por função social - variável conforme a conjuntura social - legitimar, sacralizar e expor
os comportamentos como desígnios divinos e determinados pelas forças sobrenaturais.
Conforme Bovay (1996: 144), o argumento religioso é fundamental para legitimar a
dominação, para sustentar as múltiplas formas de opressão, bem como constitui-se em recurso
ideológico primordial para perpetuar e legitimar o status social de gênero.
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Uma forma de legitimação consiste em conceber a ordem institucional como
manifestação da estrutura divina do cosmos e objetiva manter a realidade para que as
construções humanas, precárias e contraditórias tenham a aparência de definitiva, segura e
permanente. Uma vez legitimado, “ir contra a ordem é arriscar-se a mergulhar na anomia e
precipitar-se na irrealidade, porque é quase impossível a longo prazo sobreviver sozinho e,
sem o respaldo social, manter de pé as próprias contra definições do mundo.” (Berger, 1985:
52). Segundo Geertz (1989, 135), o ritual complementa e fundamenta a formulação desses
conceitos, nele surge a convicção de que as concepções religiosas são verídicas e as diretrizes,
corretas. À medida que o ser humano muda por força do ritual, altera também o senso comum.
Assim, a religião faz parecer verdadeiras e corretas as concepções que moldam o modo de ser
coletivo porque estas são vistas como algo que emana de uma ordem sobrenatural.
Para Bourdieu (2007: 7 - 16), os símbolos religiosos tornam-se estruturantes e
apresentam uma ordem social capaz de conferir sentido às construções simbólicas, afirmandose, assim, como instrumentos por excelência de integração social, possibilitando a reprodução
da disposição estabelecida, representada pelo poder simbólico que surge em condições de
determinar significações e impô-las como legítimas. O desconhecido, o sofrimento e a
necessidade de organizar a experiência no mundo estão na base social das religiões, porém o
símbolo permite formulações para negar que existem acontecimentos inexplicáveis, que a
vida é insuportável e que a justiça é uma miragem, logo as disposições e motivações serão
provocadas pela “formulação de conceitos de uma ordem de existência geral” (Macedo, 1989:
112), ou uma orientação para confrontar o caos. À medida que a religião permite explicações
plausíveis para realidades catastróficas ou diante das relações sociais injustas, ela oferece
recursos para controlar o sofrimento que essas situações causam e torna o sofrimento
suportável.
Conclusão:
Diante do exposto torna-se imperativa a definição de categorias de análise que
abarquem os múltiplos vértices do objeto. Nessa perspectiva, gênero configura-se como
categoria analítica primordial para fundamentar o debate e proporcionar o entrecruzamento
transversal e interdisciplinar perpassada pelos antagonismos e contradições de classe, etnia e
geracional que evidenciam seu atributo relacional. Invocamos o conceito como relações de
gênero, que reflete concepções internalizadas por homens e mulheres e indica uma rejeição ao
determinismo biológico a que remete a noção de “sexo” ou “diferença sexual”, objetivando
examinar a dimensão das expressões de feminilidade e masculinidade (Scott, 1990) e
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demonstrar a dinâmica do pertencimento a uma classe, um grupo, uma categoria (Lauretis,
1994: 210).
Essas relações de gênero se estabelecem dentro de um sistema hierárquico que dá
lugar a relações de poder, nas quais o masculino não é simplesmente diferente do feminino.
Essa diferença de poder torna possível a ordenação da existência em função do masculino, em
que a hegemonia se traduz em um consenso generalizado a respeito da importância e
supremacia da esfera masculina (Saffioti, 2004).
Lauretis (1994) afirma que as concepções de masculino e feminino nas quais os seres
humanos são classificados, formam em cada cultura, um sistema simbólico ou um sistema de
significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias
sociais. Essa proposição implica analisar como as representações do masculino e feminino são
construídas nos diferentes contextos sociais e como são investidas de poder uma em relação à
outra. Para Simone de Beauvoir, “ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da
sociedade” (Beauvoir, 1967: 9).
Todo grupo social elabora sentidos e define tarefas e comportamentos específicos para
cada um dos sexos. Esses modos de organizar a vida social geralmente tomam, como
argumento e pressuposto, as diferentes características biológicas de homens e mulheres
(Rosaldo, 1979). Com base nessas características, elaboram-se formas de divisão social do
trabalho, organização da família e da vida pública, controle e regulação dos corpos e
legitimam as múltiplas formas de opressão. É preciso considerar que não há uma única
representação do feminino (e do masculino). Se a experiência de ser mulher varia de acordo
com o contexto social em que ela se insere, também devem variar os modos de opressão e de
luta contra a opressão sobre as mulheres (Butler, 2003).
Relembramos que a categoria gênero foi desenvolvida pelas teóricas do feminismo
contemporâneo sob a perspectiva de compreender e responder, dentro de parâmetros
científicos, a situação de desigualdade entre os sexos e como esta situação opera na realidade
e interfere no conjunto das relações sociais, logo demarcam um campo de ação política.
Varikas (1989) afirma que ao tomar emprestado o termo da gramática e da linguagem, as
feministas postularam a necessidade de superar o sexo biológico do sexo social, produto de
uma construção social permanente, que forma em cada sociedade humana, a organização das
relações entre os homens e as mulheres. A noção de gênero adquire um duplo caráter
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epistemológico, de um lado, funciona como categoria descritiva da realidade social, que
concede uma nova visibilidade para as mulheres, referindo-se a diversas formas de
discriminação e opressão (simbólicos e na concretude material), e de outro, como categoria
analítica, como um novo esquema de leitura dos fenômenos sociais.
A propósito, ratificamos a validade da análise, em perspectiva de gênero, dos
paradoxos da relação entre religião e laicidade a partir da atuação de parlamentares federais
evangélicos/as na 54ª Legislatura quanto às questões relacionadas aos direitos de reprodução
e/ou que contemplem temas ligados à regulação dos corpos. Assim, nos próximos capítulos, a
luz do exposto, procederemos à aferição da influência desse conjunto de parlamentares na
definição dos programas de governo e no estabelecimento de critérios para a tomada de
decisões legislativas visando identificar o impacto dessa dinâmica para o exercício de direitos
individuais, da igualdade e da autonomia dos sujeitos, bem como mapear os desafios oriundos
dessa dinâmica para a laicidade estatal.
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CAPÍTULO 4
MULTIPLICIDADE DE VOZES EM ESPAÇOS PÚBLICOS,
LAICOS E PLURAIS: DIREITOS REPRODUTIVOS EM
DEBATE

As fortes desigualdades que ainda marcam as relações sociais no Brasil exigem não
apenas o incremento de políticas de inserção econômicas como também que questões do
âmbito da sexualidade, gênero, direitos reprodutivos, etnia e geracional sejam contempladas
nas políticas públicas. No entanto, a presença de atores evangélicos no espaço público
brasileiro marca fortemente o cenário político, principalmente pela pressão exercida pelos
grupos religiosos em questões de seu interesse, mesmo sem uma atuação coesa e uniforme111.
O recrudescimento dessas intervenções contra a promulgação de leis tais como a
regulamentação do aborto, da criminalização da homofobia e do casamento igualitário, tanto
suscita o questionamento acerca dos limites da laicidade no Brasil, quanto do processo de
secularização e da fidelidade aos preceitos religiosos, bem como impedem ações - inclusive
aquelas de caráter educativo – que reconheçam e favoreçam a pluralidade e a diversidade112.
Não se trata de construir uma cronologia da legislação sobre o aborto no parlamento, nem
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Ver Freston (1994 b); Machado (2006 a / b) e Burity & Machado (2006).
Ver Oro & Mariano (2010); Mariano (2011); Machado (2012); Cunha (2008); Cunha & Lopes (2012) e Souza
(2013).
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discutir a pertinência ética da despenalização, mas identificar a influência do discurso
religioso sobre a consolidação de direitos na contemporaneidade.
Assim, o propósito desse capítulo é investigar como esses mecanismos são acionados
para legitimar o posicionamento de parlamentares evangélicos/as. Nessa perspectiva, é
pertinente analisar como a moral religiosa fundamentalista pauta o desenvolvimento de
projetos públicos; influencia programas de governo e estabelece critérios para a tomada de
decisões quanto às questões relacionadas aos direitos de reprodução para, a partir desses
eventos, identificar os desafios resultantes desse posicionamento para um Estado laico.

4.1 Direitos reprodutivos em debate: a retórica de parlamentares
evangélicos/as para a criminalização do aborto
Quando os assuntos em pauta estão relacionados aos direitos reprodutivos113, os/as
parlamentares evangélicos/as não só resistem como também apresentam projetos de lei que
objetivam impedir o direito das mulheres ao aborto legal. Segundo o parlamentar Laercio de
Oliveira114:
Eu acho que se não existisse a bancada evangélica aqui, o Brasil já
tinha uma lei que ia contrariar os princípios bíblicos. Então assim, são
várias as leis e os projetos que tramitam. Você, certamente, conhece
todos. Qualquer um deles que você buscar, você pode... Projeto de
clonagem de humanos, o projeto até que eu citei aqui da legalização
da prostituição, legalização das drogas... Se não existisse aqui uma
atuação evangélica, eu acho que isso já era lei no país. A questão do
aborto, que é o mais escandaloso de todos. Se não tivesse isso, o
Brasil seria diferente. Graças a Deus, por essa força evangélica,
evangélica cristã digamos assim, a gente tem conseguido segurar os
costumes aqui. Então a presença legítima de cristãos é fundamental
aqui.
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Direitos reprodutivos serão abordados e analisados nessa pesquisa em equivalência com os direitos humanos
e/ou direitos civis.
Laercio de Oliveira: SD – SE, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14. Declara sua pertença religiosa
como membro leigo da Igreja Presbiteriana. Foi filiado ao PSDB (2005-2009); PR (2009-2013) e SD (2013 aos
dias atuais). Assumiu, como Suplente, o mandato de Deputado Federal, na Legislatura 2007-2011, de 12 de
agosto a 08 de novembro de 2008. Eleito em 2010 e reeleito em 2014. Empresário é diretor comercial da
MULTSERV Comércio e Serviços LTDA. Destaque para as atividades como representante de associações de
classe: Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (2010-2014) e
Vice-Presidente Institucional da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental (20102014).
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=151208>.
Acesso em fevereiro/2014.
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Deve-se destacar que tal entendimento não é novo, exclusivo e reclamado apenas pela
FPE. Na 54ª legislatura estavam atuantes, dentre outras, a Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Vida - Contra o Aborto e a Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida115.
Com o aumento da participação de evangélicos/as no parlamento, elevaram-se também
as proposições temáticas sobre o aborto, geralmente divididas entre dois polos, a saber: a
descriminalização e a transformação do aborto em crime hediondo (Gomes, 2009: 46).
Contudo, é importante pontuar que não há posicionamento unificado entre as
instituições religiosas sobre o aborto, bem como não é possível estabelecer que todos os
sujeitos membros de grupos evangélicos tenham postura inequívoca e uniforme sobre o
abortamento. Considerando a bricolagem desenvolvida pelos sujeitos é provável que a
compreensão sobre o aborto não seja desenvolvida somente pelo vetor religioso, mas formada
por múltiplos saberes e experiências, já que na contemporaneidade as experiências religiosas
são

marcadas

pelo

desenraizamento

do

indivíduo,

que

comporta-se

de

forma

significativamente flexível nas suas construções. Ainda que, em dados momentos, esse
mesmo indivíduo possa apropriar-se do discurso religioso mais conservador para legitimar
determinadas opções ou justificar posições relacionadas à moral religiosa, esse retorno não
representa necessariamente um reencantamento, mas apenas uma adequação dos símbolos,
multifacetados, plurais e alocados de acordo com as preferências do sujeito (Costa, 2011).
Importa indicar que a legislação brasileira em vigência trata o aborto na perspectiva da
criminalização. O art. 128116 do Código Penal dispõe que não se pune o aborto praticado por
médico quando: I - necessário (senão não há outro meio de salvar a vida da gestante) e II - no
caso de gravidez resultante de estupro (se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido
de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal).
Em 2012 o Supremo Tribunal Federal – STF julgou a Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental - ADPF nº 54117, proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Saúde. A decisão favorável do STF não descriminalizou o aborto, apenas
estabeleceu que a interrupção terapêutica da gravidez de um feto anencéfalo não deve ser
considerada método abortivo. Em razão do Princípio da Separação dos Poderes, somente o
115

Frentes Parlamentares da 54ª Legislatura. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/frentes.asp?leg=54. Acesso em novembro/2014.
116
Art. 128 do Código Penal – Decreto Lei 2848/1940. Disponível em:< www.jusbrasil.com.br>. Acesso em
fevereiro/2015.
117
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/geral/verpdfpaginado.asp?id=339091&tipo=TP&descricao=ADPF%2F54>. Acesso
em outubro/2014.
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Congresso Nacional brasileiro poderá alterar o disposto no Art. 128 do Código Penal através
de lei ordinária; em 09/05/2012 o deputado Marco Feliciano (PSC/SP) apresentou o Projeto
de Decreto Legislativo - 565/2012118 para sustar a aplicação da ADPF 54. Ao justificar o
projeto o deputado argumentou que:
As pesquisas de opinião pública mostram que a população brasileira é
esmagadoramente contrária ao aborto e o índice de rejeição vem
crescendo continuamente. Usando expressão da ex-ministra Ellen
Gracie, os abortistas usaram o STF como um “atalho fácil” para
contornar o Congresso Nacional, evitando o embate com os
representantes eleitos pelo povo. (PDC 565/2012).

Embora não tenha indicado quais são os levantamentos que embasam tal
entendimento, é sugestivo o argumento apresentado considerando que geralmente os/as
deputados/as evangélicos/as invocam o princípio da maioria cristã para legitimar a atuação de
religiosos no parlamento, como já demonstrado em trechos anteriores, em que pese a
relatividade de tal pressuposto ao levar-se em conta a pluralidade do campo religioso
brasileiro. Para além da legalidade da ação e da função do Poder Legislativo119, o Projeto de
Decreto Legislativo 565/2012 exemplifica como os/as integrantes da FPE se articulam
objetivando monitorar e impedir qualquer ação do poder público que possa debater o aborto
como direito e não como conflito. Tais posturas não consideram a polissemia do conceito
vida, desconsideram a alteridade e a autonomia das mulheres, já que o entendimento está
fundamentado exclusivamente nos preceitos religiosos, sobretudo a premissa de que a vida é
dom divino. Há ainda outras variáveis que problematizam o debate sobre a interrupção da
gravidez destacadas por coletivos feministas e ativistas como, por exemplo, a liberdade de
escolha, as anomalias fetais, a saúde mental da gestante e os direitos civis. Quando
pesquisamos no portal da Câmara dos Deputados as proposições apresentadas na 54ª
Legislatura (01/01/11 à 31/12/2014) a partir da palavra chave “aborto”, temos o seguinte
resultado:

118

Projeto de Decreto Legislativo 565/2012. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=990106&filename=PDC+565/2012 >.
Acesso em agosto/2014.
119

Ao justificar o PDC 565/2012, o deputado Marco Feliciano alega que: “Se nós, Poder Legislativo, não pusermos um
freio aos avanços indevidos do Judiciário, chegará o momento que este Congresso poderá ser fechado, deixando a onze
ministros – nenhum deles eleito pelo povo – a tarefa que hoje nos compete de elaborar leis”. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=990106&filename=PDC+565/2012>.
Acesso em agosto/2014.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Quadro 3 - Relatório de Proposições Sobre o Aborto na 54ª Legislatura120
Proposições

PDC
565/2012

PDC
566/2012

PL
797/2011

PL
1085/2011

PL
1545/2011

Ementa

Explicação

Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal
Federal proferida na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental nº 54, que declara não ser
crime a "antecipação terapêutica de parto" de
anencéfalos.
Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal
Federal proferida na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental- ADPF 54, com a
finalidade de lograr interpretação conforme a
Constituição da disciplina legal dada ao aborto pela
legislação penal infraconstitucional, para explicitar
que ela não se aplica aos casos de antecipação
terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores
de anencefalia, devidamente certificada por médico
habilitado, anulando-se todos os atos dela
decorrentes.
Inclui nos programas sociais e financeiros do
governo programa específico de apoio à mulher e a
adolescente, nos casos de gravidez oriunda de
estupro e nos casos de comprovada má formação do
feto.

Autor

Partido

Apresentação

Situação

Pastor Marco
Feliciano

PSC

09/05/2012

Aguardando
Deliberação de
Recurso

Roberto de
Lucena; João
Campos; Salvador
Zimbaldi

PV;
PSDB;
PDT

10/05/2012

Aguardando
Deliberação de
Recurso

Lauriete

PSC

22/03/2011

Arquivado

Dispõe sobre a assistência para a mulher vítima de
estupro que vier a optar por realizar aborto legal.

Concede bolsa-auxílio à mulher que
engravidar em decorrência de estupro
e optar por realizar aborto legal ou
que sofrer aborto espontâneo.

Cleber Verde

PRB

14/04/2011

Tramitando em
Conjunto

Inclui art. 128-A no Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de
dezembro de 1940.

Tipifica o crime de aborto praticado
por médico quando não for os tipos
admitidos no Código Penal:
necessário ou quando a gravidez
resultante de estupro (sentimental).

Eduardo Cunha

PMDB

08/06/2011

Aguardando Parecer
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Consideramos apenas proposições classificadas como Projeto de lei - PL e Projeto de Decreto Legislativo - PDC apresentados na 54ª Legislatura. Pesquisa efetuada a partir da palavra chave
“aborto”. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada>. Acesso em janeiro/2015.
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PL
1618/2011

PL
3050/2011

PL
3725/2012

Dispõe sobre a criação de código de acesso
telefônico para informações e orientação sobre
métodos contraceptivos e aborto.
Altera o §2º do art. 10 da Lei 9.263, de 12 de
janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar,
de forma a permitir a realização da laqueadura
tubárea nos períodos de parto ou aborto em caso de
cesária anterior.
Altera o caput e o § 3º do art. 392, o art. 395 da
CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e acrescenta §§ 6º e 7º ao art. 392 e §
3º ao art. 134 da CLT e art. 4º B à Lei nº 5.859, de
11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a
licença maternidade.

PL
5069/2013

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

PL
6033/2013
(apensado
ao PL
6055/2013)

Revoga a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013.

PL
6115/2013

Acrescenta-se o parágrafo único ao art. 128, do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal).

PL
7633/2014

Dispõe sobre a humanização da assistência à
mulher e ao neonato durante o ciclo gravídicopuerperal e dá outras providências.

Tipifica como crime contra a vida o
anúncio de meio abortivo e prevê
penas específicas para quem induz a
gestante à prática de aborto.

Exige o exame de corpo de delito
comprovando estupro para que o
médico possa realizar aborto.

Roberto Britto

PP

15/06/2011

Aguardando Parecer

Aguinaldo
Ribeiro

PP

21/12/2011

Tramitando em
Conjunto

Luciano Castro

PR

19/04/2012

Tramitando em
Conjunto

Eduardo Cunha;
Isaias Silvestre;
João Dado; André
Moura; Arolde de
Oliveira; Padre
Ton; Arnaldo
Faria de Sá;
Aureo; Lincoln
Portela; João
Campos; Roberto
de Lucena;
Marcos Rogério;
José Linhares

PMDB;
PSB;
PDT;
PSC;
PSD;
PT;
PTB;
PRTB;
PR;
PSDB;
PV;
PDT;
PP

27/02/2013

Pronta para Pauta

Eduardo Cunha

PMDB

06/08/2013

Tramitando em
Conjunto

Salvador
Zimbaldi; Alberto
Filho

PDT;
PMDB

15/08/2013

Tramitando em
Conjunto

Jean Wyllys

PSOL

29/05/2014

Aguardando Parecer
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Do conjunto resultante composto por 11 proposições, 07 (63%) tinham como autores
ou co-autores parlamentares evangélicos integrantes da FPE.
Ainda sobre a aplicação da ADPF nº 54, na esteira do PDC 565/2012 os deputados
Roberto de Lucena (PV/SP – IBC); João Campos (PSDB/GO – IEAD) e Salvador Zimbaldi
(PDT/SP – Católico) apresentaram o PDC 566/2012 que também visava sustar a ADPF nº 54,
porém ampliava a argumentação fundamentada, sobretudo em doutrina jurídica. Mas dois
pontos chamam a atenção. Os parlamentares supõem que a aplicação da ADPF nº 54 pode
provocar ação abortiva indiscriminada já que todas as gestações de fetos anencéfalos seriam
interrompidas, voluntariamente ou não, argumento assim exposto no PDC 566/2012:
50. De pronto, não são todas as gestante que, por sua dor, almejam
livrar-se do ser humano, que existe em seus ventres maternos.
51. Há, outras também, gestantes, que, se experimentam a dor,
superam-na e, acolhendo a vida presente em seu ser, deixam-na viver,
pelo tempo possível.
52. Digo isso para assentar que a dor da gestante não é comum a
todas as gestantes, de sorte que, e atento ao princípio jurídico da
proporcionalidade, a temporalidade do direito à vida, como
desenvolvi nos itens 42/45, retro, sobrepuja, por essa perspectiva, o
direito da gestante não sentir a dor, posto que a dor não será
partilhada por todas as gestantes, ao passo que todos os fetos
anencefálos terão suprimidas suas vidas. (PDC 566/2012 – Grifos dos
autores).

Tal entendimento reverbera construções sociais que definem as decisões das mulheres
como algo a ser tutoreado, pois a capacidade de discernimento e autonomia seria insuficiente
diante da decisão de manter ou não a gravidez. Por outro lado, nesse PDC 566/2012 os
parlamentares questionam a interpretação da laicidade invocada pelos/as ministros/as do STF
quando do julgamento da ADPF nº 54.
Consta no texto apresentado para justificar o PDC 566/2012 que, os/as ministros/as do
STF impediram a sustentação oral contrária à ADPF por considerarem que tal posicionamento
era oriundo de agremiações religiosas. Para rebaterem tal disposição os autores do PDC
566/2012 invocam a liberdade de crença, de consciência e de expressão ao passo que
reivindicam que, em nome da laicidade, o Estado deve eximir-se de regulamentar as condutas
privadas, como por exemplo, o aborto.
Deve-se destacar que segundo Diniz & Vélez (2007), não há qualquer tipo de
tratamento ou possibilidade de sobrevida para diagnosticados com anencefalia, sendo que
“mais da metade dos casos não resistem à gestação, e os poucos que alcançam o momento do
parto sobrevivem minutos ou horas fora do útero” (Diniz & Vélez, 2007: 23). Ainda assim,
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os/as deputados/as contrários ao aborto lutam para manter o caráter punitivo da legislação em
nome da defesa da vida, amparados por valores cristãos e pela moralidade religiosa. Nesse
caso, valendo-se da ética de conveniência não se invocam a legitimidade da ciência, mas o
caráter jurídico e elaborações sobre o sofrimento.
A tentativa de regulação dos corpos femininos a partir do princípio da “condição
natural de desvantagem política” e a ingerência que a “religião arroga ter sobre seus corpos e,
consequentemente, sobre suas vidas” (Souza, 2013: 188), pode ser identificada no PL
6115/2013. Embora apresentado por deputados não pertencentes ao grupo evangélico, porém
plenamente alinhados com seus posicionamentos, o PL 6115/2013 estabelece que o
abortamento no caso de gravidez resultante de estupro (item II do art. 128 do Decreto Lei
2848/1940) “só se aplica se o estupro for comprovado mediante exame do corpo de delito,
não bastando a simples alegação da gestante”, visando “eliminar, ao menos em parte, os
abusos que vêm sendo cometidos em nome do inciso II do artigo 128 do Código Penal” (cf.
Justificativa do PL 6115/2013).
Dentre os diversos projetos que versam sobre direitos reprodutivos destacamos, por
exemplo, a iniciativa da deputada Lauriete Rodrigues de Almeida (PSC/SC) que através do
Projeto de Lei – PL 797/11 propôs a criação de um programa governamental em apoio às
mulheres grávidas em decorrência de violência sexual ou nos casos de má formação fetal.
Como outras proposições de parlamentares ligados/as a FPE o PL 797/11 recebeu a alcunha
pejorativa de bolsa estupro em consonância ao entendimento de outros deputados que
vinculam a interrupção da gravidez à limitação financeira.
Propositura semelhante ao PL 797/11 foi apresentado pelo deputado federal
evangélico Henrique Afonso (PV/AC), através do Projeto de Lei – PL 1.763/2007 (apensado
ao PL 1085/2011 apresentado em 14/04/11 pelo Deputado Cleber Verde – PRB/MA, IEAD)
sugerindo o pagamento de bolsa auxílio às vítimas de violência sexual que porventura
tivessem engravidado (Souza 2013: 188). Consolida-se, então, o argumento da dependência
financeira que seria a condição fundamental para a decisão da interrupção da gravidez, como
informa Marcelo Aguiar121:
A própria questão do aborto. Se a pessoa muitas vezes não, nem é uma
questão religiosa, mas se ela sabe que ela não vai ter condição ela
acaba e vai abortando, mas se ela tem condição, sabe não, eu vou
botar meu filho no mundo e vou ter condição, ela não vai fazer isso.
Uma mutilação no seu próprio corpo, né e tirar uma própria vida.
121

Marcelo Aguiar: DEM – SP, Renascer em Cristo, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
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Decerto o conflito está posto. A reação da FPE quando da apresentação do Projeto do
que viria a ser a Lei nº 12.845122 foi veemente. O deputado e então presidente da FPE João
Campos (PSDB/GO) avisava: "Isso não existe, nós vamos para cima" e "Vamos colocar com
veemência nossa posição e nossa disposição de fazer enfrentamento se o governo levar isso
para frente" (Folha de São Paulo, 07/06/2012). Instado a posicionar-se sobre a possibilidade
da interrupção da gravidez em casos de violência, o Deputado Marcos Feliciano manifestouse da seguinte forma:
Eu sinto muito por ela ter sido violentada, estuprada. Vivemos num
mundo cão, vivemos num mundo perverso. A sociedade tem a sua
parcela de culpa nisso. Esses tarados inveterados se alimentam de
visões, se alimentam de histórias liberadas. A pornografia está
explícita em todos os lugares. As músicas acabam levando as pessoas
à extrema sensualidade. E algumas pessoas têm a sua deficiência
hormonal nisso e acabam ficando loucos. Eu sinto muito pela menina
que foi violentada, pela mulher. Mas o que foi gerado dentro dela não
tem culpa disso. É uma vida. É uma criança. Se ela não quer cuidar da
criança, existe uma fila imensa de pessoas que querem adotar essas
crianças. Dê a luz e dê essa criança para que alguém possa cuidar dela,
mas não assassine. Não aborte. (Folha de São Paulo, 01/04/2012).

A Lei nº 12.845 foi sancionada em 1º de agosto de 2013 e disciplinava o atendimento
obrigatório e integral às pessoas vítimas de violência sexual123, no entanto Henrique Afonso
(PV/AC) em conjunto com os deputados Pastor Eurico (PSB/PE), Costa Ferreira (PSC/MA),
Pastor Marco Feliciano (PSC/SP), João Dado (PDT/SP), Leonardo Quintão (PMDB/MG), Dr.
Grilo (PSL/MG), Zequinha Marinho (PSC/PA), Alfredo Kaefer (PSDB/PR), Henrique Afonso
(PV/AC), William Dib (PSDB/SP), Jair Bolsonaro (PP/RJ), Otoniel Lima (PRB/SP) e Eurico
Júnior (PV/RJ) apresentaram o PL 6055/2013 (Apensado ao PL 6033/2013)124 pedindo a
revogação da norma, assim defendido pelo deputado Pastor Eurico125 (PSB/PE):

122

Lei 12,845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em
situação de violência sexual. Segundo o Governo Federal o objetivo é a redução de danos, por conseguinte
mulheres que decidirem abortar devem ser acolhidas na rede de saúde e receber informações sobre alternativas,
riscos e métodos existentes. Tal iniciativa requeria iniciativas que viessem a rever a despenalização do aborto a
partir da adoção de políticas no âmbito da saúde pública.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm>. Acesso em
agosto/2013.
123
124

Para maiores detalhes ver: <http://www.saude.gov.br>.

Conforme
as
descrições
das
atividades
legislativas
disponível
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao>. Acesso em agosto/2013.

em:

125

Deputado Pastor Eurico. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 222.3.54.O em 08/08/2013. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
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Gostaria de registrar uma grande preocupação dos nossos irmãos e
amigos cristãos deste Brasil, concernente à promulgação da Lei
12.845, no dia 1º de agosto, quando pudemos ver que existe uma
grande abertura para a legalização do aborto no Brasil.
Lamentamos que a nossa ilustre Presidenta da República tenha dito
em campanha eleitoral - ou até registrado um documento - que em seu
governo não pautaria o assunto do aborto, mas lamentavelmente as
coisas vêm acontecendo debaixo dos olhos de S.Exa., em muitos
movimentos dentro do próprio Ministério da Saúde, em que grupos
têm ido a outros países estudar técnicas abortivas para serem
implantadas no Brasil.
Essa lei aprovada causou uma tal repercussão que a própria Presidenta
agora já manda um projeto de lei para esta Casa, alterando um artigo e
também um inciso de outro artigo dessa Lei, preocupada exatamente
com a revolta do mundo cristão neste Brasil.
Em face de tudo isso, estamos impetrando Projeto de Lei nesta Casa,
de nº 6.055, em que pedimos a revogação da Lei nº 12.845, de 01 de
agosto de 2013, que dispõe sobre atendimento obrigatório e integral às
pessoas vítimas de violência sexual.
É claro que não estamos a favor da violência sexual, principalmente
quando se trata da questão das mulheres, mas, quando o projeto trata
da questão da profilaxia, a mulher está aberta também à profilaxia da
gravidez, o que se subentende uma abertura à prática do aborto em
nosso País.
Nós somos veementemente contrários. O mundo cristão deste nosso
País é contrário. A população não aceita a aprovação de nenhuma
forma abortiva no nosso País. Lamentamos que essas forças abortivas
venham lutando, de maneira veemente, para aprovar nesta Casa uma
legislação que venha fazer com que o aborto seja liberado.

Nessas ações, percebe-se a capacidade de mobilização, a força persuasiva para
angariar adeptos e o modo de operação da bancada religiosa, já que nem todos os
parlamentares autores das proposituras são integrantes da FPE, manobra estratégica para
impor a pauta religiosa e fortalecer a ação da FPE, como informa Jean Wyllys 126:
Em geral, todos eles agem da mesma forma, contrário aos direitos
dos homossexuais, contrário aos direitos sexuais reprodutivos das
mulheres, contrário aos direitos do povo das religiões de matriz
africana, contrários à educação inclusive para diversidade. Essa é a
tônica, essa é a postura, entendeu? Esses conservadores cristãos
evangélicos se uniram aos conservadores católicos que também há
nessa casa. Aqui há uma direita católica muito presente. Há a
esquerda católica, remanescente da antiga teologia da libertação.
Mas há a direita católica aqui. Então a direita católica se uniu à
direita evangélica e formou essa ampla bancada, chamada bancada
evangélica, batizada de bancada evangélica ou bancada cristã.

126

Jean Wyllys: PSOL – RJ, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14.
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Além das proposições que resultarão em ordenamento jurídico, há intenso
monitoramento das ações governamentais que integram a pauta de debates sobre o aborto,
como ilustra o quadro abaixo:
PROPOSIÇÕES
Requerimento de
Instituição de CPI
21/2013
Requerimento de
Informação
2380/2012
Requerimento de
Informação
2381/2012

EMENTA
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar a existência de interesses e financiamentos
internacionais para promover a legalização do aborto no
Brasil, prática tipificada como crime no Código Penal
Brasileiro, em seus arts. 124 a 127.
Requeremos informações do Ministro da Saúde sobre viagens
oficiais internacionais, feitas por servidores daquele
Ministério, para estudo/pesquisa e acompanhamento de
programas e projetos sobre aborto seguro.
Requeremos informações do Ministro da Saúde sobre Termos
de Cooperação e Convênios destinados a estudos e pesquisas
sobre aborto e descriminalização do aborto no Brasil.

Solicita informações adicionais do Ministro de Estado da
Saúde sobre viagens oficiais internacionais, feitas por
servidores daquele Ministério, para estudo/pesquisa e
acompanhamento de programas e projetos sobre aborto
seguro.
Requerimento de
Solicita informações ao Ministro da Saúde sobre Termos de
Informação
Cooperação e Convênios destinados a estudos e pesquisas
2476/2012
sobre aborto e descriminalização do aborto no Brasil.
Requeremos informações adicionais do Ministro de Estado da
Requerimento de
Saúde sobre viagens oficiais internacionais, feitas por
Informação
servidores daquele Ministério, para estudo/pesquisa e
3136/2013
acompanhamento de programas e projetos sobre aborto
seguro.
Quadro 4 – Elaborada pelo autor – Fonte: Câmara dos Deputados
Requerimento de
Informação
2475/2012

APRESENTAÇÃO

10/04/2013

28/06/2012

28/06/2012

05/09/2012

05/09/2012

15/05/2013

Das proposições editadas acima destaca-se o Requerimento de Instituição de CPI,
defendido em plenário pelo requerente João Campos127 (PSDB/GO) da seguinte forma:
...a Frente Parlamentar Evangélica e a bancada católica, representada
pelo Deputado Salvador Zimbaldi, propuseram hoje a criação da CPI
do Aborto, que não é para investigar mulheres que porventura tenham
abortado; é para investigar a existência de financiamento, inclusive
internacional, que busca promover a legalização do aborto no Brasil; é
para investigar as clínicas que estão realizando o aborto, que é
criminoso, e para investigar o comércio de produtos abortivos.

Nas intervenções retóricas dos/as parlamentares evangélicos/as a defesa da pauta
moral é recorrente. Por exemplo, em sessão plenária realizada no dia 04/11/2014 o deputado
João Campos (PSDB/GO – IEAD) destacou a “VII Marcha Nacional da Cidadania pela Vida
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Deputado João Campos. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 06.3.54.O em 10/04/2013. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
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e contra o Aborto, com o tema Quero Viver! Você me ajuda?128” realizada em Brasília, ao
mesmo tempo em que reivindicava a votação do PL nº 478, de 2007, do Estatuto do
Nascituro, e da PEC nº 164, de 2012 que, no seu entendimento, “garante a vida desde a
concepção129”.
Para um debate que já teve como razão nucleica, na visão católica, a defesa
constitutiva do casamento monogâmico (Rosado-Nunes: 2006, 24), atualmente na aliança
entre parlamentares católicos/as e parlamentares evangélicos/as múltiplas equações são
combinadas, do caráter divino da vida aos fundamentos bíblicos, passando pelo destino
irrevogável da maternidade, mas sem considerar a autonomia e vontade individual das
mulheres, como pode ser depreendido da seguinte declaração do deputado Marco Feliciano:
Eu sou filho de uma mulher que, por causa dada à pobreza... A minha
mãe... Houve um tempo na vida dela em que ela tinha uma pequena
clínica de aborto. Uma clínica clandestina. Eu cresci no meio disso.
Eu vi mulheres perderem o seu bebê assim e fiquei traumatizado por
isso. Eu vi fetos serem arrancados de dentro de mulheres. Isso é uma
tortura. Não se faz isso. Não se faz isso. A vida é um dom de Deus. Só
Deus dá e só Deus tira. (Folha de São Paulo, 01/04/2012).

A retórica parlamentar contrária ao aborto geralmente pressupõe o abortamento como
equivalente ao assassinato, porquanto deve ser criminalizado (Souza, 2013: 188). Isso
significa não apenas barrar projetos que garantam o acesso aos dispositivos previstos na
legislação e impedir a expansão de políticas públicas que ofereçam garantias aos direitos
reprodutivos, mas também obstaculizar o acesso a direitos já garantidos legalmente (Souza:
2013, 188), como pode ser observado no discurso do Pasto Eurico130 (PSB/PE):
Lastimamos porque vida é vida, e a vida deve ser preservada. Tenho
certeza de que todos os Srs. e as Sras. Deputadas têm tido prazer pela
vida das crianças e lamentamos que, embora muitas senhoras e muitos
senhores neste Brasil tenham esse mesmo prazer, exista um grupo que
luta para que tenhamos uma chacina de inocentes de forma tão
terrível.
São essas as minhas palavras. Estamos dando entrada neste projeto de
revogação [PL 6055/2013] e esperamos que esta Casa possa acatá-lo.

A estrutura argumentativa demonstrada na fala do Pastor Eurico é replicada, useiro e
vezeiro, pelo conjunto de parlamentares da FPE. Nesse entendimento a despenalização do
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Marcha realizada em Brasília no dia 04/11/2014 com apoio de diversas organizações, dentre elas, a CNBB.
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Deputado João Campos. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 243.4.54.O em 04/11/2014. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
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Deputado Pastor Eurico. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 222.3.54.O em 08/08/2013. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
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aborto promoveria uma ação abortiva indiscriminada (identificada como chacina na fala
demonstrada anteriormente), como se as mulheres não possuíssem autonomia e capacidade de
avaliação, logo reproduzem violências de gênero presentes em um contexto de dominação
institucional e subjetiva, esvaziam o discurso de conteúdo político inviabilizando o debate dos
direitos reprodutivos como direitos humanos e na perspectiva da justiça131, saúde pública e
autonomia das mulheres (Souza 2013: 189). Além disso, a legitimidade desses discursos
baseia-se no apelo à autoridade divina e à palavra autorizada impondo a noção da religião
como freio moral da sociedade (Souza, 2013), logo a utilização de prefixos que identifiquem
os parlamentares como representantes do sagrado, tais quais “pastor”, “bispo” ou
“missionário” se configura em estratégia elementar para oferecer aspecto de verdade
inquestionável aos seus argumentos.
Como já abordado anteriormente, o recrudescimento dos fundamentalismos no
enfrentamento ao debate político que contempla os direitos reprodutivos não é prerrogativa
exclusiva dessa legislatura já que também esteve presente na eleição presidencial de 2010.
Nesse pleito as pautas religiosas e suas questões morais conseguiram agendar, mobilizar e
pressionar os/as candidatos/as, interferindo em suas campanhas e propostas eleitorais,
demonstrando a capacidade de influência da religião sobre a esfera pública brasileira. A
presidenta Dilma Rousseff (então candidata pelo PT), fez peregrinação religiosa em cultos,
festas, missas e eventos católicos e pentecostais, reuniu-se com os bispos do Conselho
Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além de discursar em púlpitos
carismáticos e pentecostais. Ainda assim, viu-se constrangida a reformular seu discurso sobre
sua fé e pertença religiosa, já que constantemente era confrontada com depoimentos e
entrevistas que havia concedido anteriormente e, que sem pretensões eleitorais, tratava
abertamente sobre sua condição agnóstica132.
Conforme Oro & Mariano (2010), a oposição ao III Plano Nacional de Direitos
Humanos (PNDH) e às questões relacionadas à descriminalização do aborto uniram lideranças
evangélicas pentecostais e católicas contra a candidata petista com tal intensidade, que as
discussões do final da campanha no primeiro turno eleitoral resumiram-se a essa pauta. Essa
cruzada religiosa contra a candidatura de Dilma Rousseff beneficiou diretamente seus
adversários, influenciando não só o crescimento das demais campanhas, como também
contribuiu para levar a eleição ao segundo turno.
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Ver Mary E. Hunt (2007).

132

Ver Oro & Mariano (2010), Machado (2012) e Souza (2013).
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No segundo turno, já tendo experimentado a ofensiva religiosa, os coordenadores da
campanha acionaram parlamentares evangélicos/as eleitos/as para atuarem a favor do projeto
petista, dentre os quais se destacaram Everaldo Pereira (PSC/SP), Gilmar Machado (PT/MG),
Eduardo Cunha (PMDB/RJ), Filipe Pereira (PSC/RJ), Benedita da Silva (PT/RJ), Anthony
Garotinho (PR/RJ) e Robson Rodovalho (PP/RJ), além dos senadores Walter Pinheiro
(PT/BA), Magno Malta (PR/ES) e Marcelo Crivella (PRB/RJ). Por outro lado, a candidata
peregrinou novamente pelas agremiações religiosas, encontrou-se com as principais
lideranças, participou de festas e eventos, além de comprometer-se publicamente com a pauta
religiosa, sem antes ficar devedora de uma fatura que foi cobrada pelos líderes e
parlamentares religiosos/as que lhe garantiram apoio (Oro & Mariano 2010) e, embora a pauta
interessasse, sobretudo, às mulheres, o debate foi dirigido pelos homens. Ao analisar esses
eventos Sandra Duarte de Souza (2013: 198) conclui que:
A pauta moral que dominou a agenda política dos evangélicos no
processo eleitoral de 2010 foi absolutamente dirigida pelos homens.
Eles conversaram, eles se pronunciaram na mídia, eles convocaram
reuniões e sentaram-se com Dilma e com Serra para negociar o “voto
evangélico”, que é, diga-se de passagem, majoritariamente feminino.
Nos assuntos “direitos reprodutivos das mulheres” e “direitos humanos
da população LGBT”, os principais interlocutores dos candidatos à
presidência da República foram os homens evangélicos. (Souza,
2013:198)

José Serra (PSDB) a partir de intensa campanha para atrair o apoio de católicos e de
dirigentes pentecostais, enquanto candidato participou dos principais eventos religiosos
organizados por esses grupos. Apresentava-se como cristão praticante com o claro objetivo de
contrapor-se à candidatura petista. No segundo turno, a campanha serrista apostou na pauta
religiosa e radicalizou seu discurso em apelo ao eleitorado moral e politicamente conservador.
Era apresentado como “temente a Deus, defensor dos valores da família e dos valores cristãos,
homem público que sempre condenou o aborto” (Oro & Mariano, 2010: 32).
Ainda segundo Oro & Mariano (2010), episódios envolvendo Mônica Serra, esposa do
candidato Serra, a distribuição de panfletos de campanha eleitoral publicitária com linguagem
bíblica e religiosa, a marcação sobre o eleitorado religioso e as declarações públicas de líderes
religiosos, marcaram a trama urdida em torno do tema do aborto. No entanto, a discussão não
considerava o tema como questão de saúde pública, antes foi transformada em arma eleitoral e
de combate político utilizando na esfera pública os argumentos morais de agremiações
religiosas com a inequívoca intenção de instrumentalizar politicamente o debate eleitoral
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através de um clima inquisitorial, no qual o ideário fundamentalista dos grupos católicos e
evangélicos era convergente e orbitava em torno da candidatura de José Serra.
Embora já tivesse acontecido em outros momentos da relação entre executivo e
legislativo, na ocasião da sanção presidencial à Lei nº 12.845, a cobrança da fatura do apoio
oferecido pelo PSC à candidatura presidencial de Dilma Rousseff em 2010 foi mais uma vez
apresentada. O deputado Marco Feliciano que havia recomendado ao Poder Executivo o veto
a dispositivos dessa legislação utilizando-se das redes sociais afirmou que a presidenta Dilma
Rousseff havia tomado essa decisão “sabendo que não será reeleita133”. Além dessa, publicou
também as seguintes mensagens134:
“Não está nem aí pra esses religiosos retrógados, afinal quem somos
nós se não uma pedra no sapato do progresso”;
“Dilma com sua assessoria e sua caneta rasga o documento assinado e
entregue aos evangélicos e católicos prometendo que nunca aprovaria
o aborto”;
“Negar um pedido ao Feliciano, esse ‘fundamentalistazinho’, teimoso,
ok. Mas nega a CNBB e há mais de 10 entidades que lutam contra o
aborto”;
“Esse projeto, além de ser para vítima de estupro, também fala de sexo
sem consentimento, profilaxia da gravidez, como se gravidez fosse
doença. Uma mulher grávida de dois meses dizendo ao médico que o
marido fez sexo à força, ou ela não queria porque estava com dor de
cabeça? Aborto feito. Não há como comprovar que o sexo foi sem
consentimento”;
“É a palavra da mulher que engravidou e pronto. Não há como provar.
No estupro há! Houve violência. Foi feito a denúncia imediatamente.
A lei já protege a mulher vítima de estupro. Já há lei. Se estupro e
sexo sem consentimento é a mesma coisa, por que o texto do projeto
fala de um e outro separadamente? Engodo! A lei brasileira já
contempla o aborto em caso de estupro. Eu não concordo, mas é lei.
Agora ampliam para sexo sem consentimento”;
“Se eu pudesse convocar todos os que são contra o aborto a fazer uma
manifestação pacífica, mas não tenho esse poder, afinal sou o
Feliciano”;
“Agradeço a todos que lutaram, oraram, rezaram e se mobilizaram.
Convido-os a se lembrarem desse episódio em 2014, nas urnas. PT
nunca mais! (Marco Feliciano, 2013).

Para transformar a retórica em ação efetiva o deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ)
em conjunto com outros deputados apresentou o Projeto de Lei 5069/2013, que disciplinava:
133

Disponível em: <https://twitter.com/marcofeliciano>. Acesso em agosto/2013. As mensagens também podem
ser visualizadas em: <http://www.marcofeliciano.com.br>.
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Twitter Oficial Marco Feliciano. Disponível em: <https://twitter.com/marcofeliciano>. Acesso em
agosto/2013.
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Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a
provocar aborto, induzir ou instigar gestante a usar substância ou
objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre como praticar
aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique, ainda que
sob o pretexto de redução de danos:
Pena: detenção, de quatro a oito anos.
§ 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão
de médico, farmacêutico ou enfermeiro:
Pena: prisão, de cinco a dez anos.
2º. As penas aumentam-se de um terço, se é menor de idade a gestante
a que se induziu ou instigou o uso de substância ou objeto abortivo, ou
que recebeu instrução, orientação ou auxílio para a prática de aborto.

Além de dificultar o acesso às possibilidades do aborto previsto em lei, o projeto
proíbe a venda de qualquer método ou medicação abortiva e pune quem facilitar sua prática.
Penaliza a pessoa que induz, instiga, auxilia, orienta ou instrui sobre a prática do aborto.
Torna-se crime qualificado, o que aumenta a pena, quando o aborto acarretar lesões ou
resultar em morte da gestante. O Projeto de Lei também tipifica como crime contra a saúde
pública o anúncio de meio abortivo, além de alterar a lei da profilaxia da gravidez que definiu
violência sexual como “qualquer forma de atividade sexual não consentida”.
Vê-se repetir o roteiro. Dos 11 deputados proponentes do PL 5069/2013, 07 são
integrantes da FPE; identifica-se a aliança com membros da Igreja Católica; não há deputadas
nesse conjunto; propositura na perspectiva da criminalização; e a clara imposição de
impedimento para o exercício da Lei 12.845. Além das ações relacionadas diretamente à
criminalização do aborto há, ainda, o desenvolvimento de dispositivos indiretos que, a
despeito de defender as mulheres (no entendimento dos parlamentares), tem clara motivação
antiabortiva e a pretensão de regular os corpos. Citamos, por exemplo, o chamado Estatuto do
Nascituro (Projeto de Lei 478/07) analisado a seguir.

127

4.2 Particularismos religiosos e a laicidade estatal: o estatuto do
nascituro
Embora não tenha origem na 54ª Legislatura, o chamado Estatuto do Nascituro
(Projeto de Lei 478/07) foi defendido e patrocinado pela FPE através da relatoria do deputado
Eduardo Cunha (PMDB/RJ) e votado, estrategicamente, no dia 05/06/2013, quando grupos
evangélicos organizaram uma marcha em Brasília em favor da liberdade de expressão, em
defesa da família tradicional e em apoio ao estatuto. Após a aprovação pela Comissão de
Finanças e Tributação, foi encaminhado para a apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça.
Originariamente apresentado pelos deputados federais Luiz Carlos Bassuma (PT/BA)
e Miguel Martini (PHS/MG, falecido em 16/10/2013), inicialmente defendia a alteração do
código penal brasileiro para tornar o aborto crime hediondo, dentre outras resoluções,
conforme ficha de tramitação do Projeto de Lei. O substitutivo de autoria de Solange Almeida
não altera o Código Penal e apresenta os seguintes artigos135:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre normas de proteção ao nascituro.
Art. 2º Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido.
Parágrafo único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos
concebidos ainda que “in vitro”, mesmo antes da transferência para
o útero da mulher.
Art. 3º Reconhecem-se desde a concepção a dignidade e natureza
humanas do nascituro conferindo-se ao mesmo plena proteção
jurídica.
§ 1º Desde a concepção são reconhecidos todos os direitos do
nascituro, em especial o direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento
e à integridade física e os demais direitos da personalidade previstos
nos arts. 11 a 21 da Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002.
§ 2º Os direitos patrimoniais do nascituro ficam sujeitos à condição
resolutiva, extinguindo-se, para todos os efeitos, no caso de não
ocorrer o nascimento com vida.
Art. 4º É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
nascituro, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito,
liberdade e à família, além de colocá-lo a salvo de toda forma

ao
ao
à
de

135

Projeto de Lei 478/07. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103>. Acesso em
02/11/2014.
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Art. 5º Nenhum nascituro será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, sendo punido na forma da lei, qualquer atentado, por ação
ou omissão, aos seus direitos.
Art. 6º Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins
sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar do nascituro
como pessoa em desenvolvimento.
Art. 7º O nascituro deve ser destinatário de políticas sociais que
permitam seu desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu
nascimento, em condições dignas de existência.
Art. 8º Ao nascituro é assegurado atendimento através do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Art. 9º É vedado ao Estado e aos particulares discriminar o
nascituro, privando-o de qualquer direito, em razão do sexo, da
idade, da etnia, da origem, de deficiência física ou mental.
Art. 10. O nascituro terá à sua disposição os meios terapêuticos e
profiláticos disponíveis e proporcionais para prevenir, curar ou
minimizar deficiências ou patologia.
Art. 11. O diagnóstico pré-natal é orientado para respeitar e
salvaguardar o desenvolvimento, a saúde e a integridade do
nascituro.
§ 1º O diagnostico pré–natal deve ser precedido de consentimento
informado da gestante.
§ 2º É vedado o emprego de métodos para diagnóstico pré-natal que
causem à mãe ou ao nascituro, riscos desproporcionais ou
desnecessários.
Art. 12. É vedado ao Estado ou a particulares causar dano ao
nascituro em razão de ato cometido por qualquer de seus genitores.
Art. 13. O nascituro concebido em decorrência de estupro terá
assegurado os seguintes direitos:
I – direito à assistência pré-natal, com acompanhamento psicológico
da mãe;
II – direito de ser encaminhado à adoção, caso a mãe assim o deseje.
§ 1º Identificado o genitor do nascituro ou da criança já nascida, será
este responsável por pensão alimentícia nos termos da lei.
§ 2º Na hipótese de a mãe vítima de estupro não dispor de meios
econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde do
desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com os
custos respectivos até que venha a ser identificado e
responsabilizado por pensão o genitor ou venha a ser adotada a
criança, se assim for da vontade da mãe.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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O que depreende da tramitação desse projeto de lei está relacionado ao jeito de ser e
fazer da FPE, a saber: a pretensão de regular os corpos, o entendimento da maternidade como
destino e missão, o discurso em defesa da vida do nascituro em detrimento à vida das
mulheres, a vinculação da decisão pelo aborto com a questão financeira de forma a ignorar a
autonomia e o poder decisório das mulheres e a criminalização da ação.
Disciplina que “nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido”,
inclusive os concebidos in vitro. Diferentemente da proposta inicial que apresentava 32
artigos, o projeto em tramitação está estruturado em catorze artigos, tendo como núcleo a
proteção do nascituro.
Reafirma-se o início da vida na concepção, a equiparação dos direitos do nascituro
(identificado como ser humano em sua completude) aos das mulheres e a proteção integral do
nascituro. Nota-se que o projeto de lei em defesa do nascituro, bem como os projetos que
contrários ao aborto partem dos mesmos princípios e empregam lógicas similares, sobretudo
àquelas relacionadas a criminalização de práticas abortivas independente da situação e das
motivações. No entanto, a legitimidade se dá através dos discursos médicos e/ou jurídicos
travestidos de embasamentos científicos. A pauta moral fica implícita não no corpo do texto
legal, mas nas justificativas ou nas arguições públicas para defender tais proposituras. A
maternidade estabelece, então, o lugar e o papel social das mulheres, por conseguinte não há
espaço para interromper a gravidez já que as mulheres não dispõem do próprio corpo de
forma autônoma.
A questão da saúde pública também é acionada. Enquanto no argumento pela
descriminalização invoca-se o direito em defesa das mulheres, na tentativa de criminalização
defende-se em qualquer conjuntura o nascituro. Implícita está a questão da objeção de
consciência institucional. Embora, em via de regra, a objeção de consciência corresponda aos
indivíduos e não às instituições, o estatuto estabelece que é vedado ao Estado impor qualquer
dano ao nascituro, de forma que além dos/as profissionais as instituições também poderiam se
negar a praticar os métodos abortivos em razão da convicção institucional em conformidade
com a legislação proposta. Os direitos inerentes à pessoa humana estão destinados,
exclusivamente, ao nascituro, conquanto a gestante é tratada como sujeito sem direitos e
autonomia sobre seu corpo. Vale destacar a disposição do legislador em reparar a violência
sexual por meio de custeio financeiro sem a possibilidade de interromper a gravidez.
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Ao analisar o modelo uruguaio de despenalização do aborto, Adriasola (2014) defende
que qualquer abordagem que tenha como eixo principal um argumento definitivo ou um
consenso sobre o estatuto jurídico do embrião com prescindência sobre outros direitos de uma
ética de mínimos estarão destinados ao fracasso e à manutenção da condição legal e social
vigente. A ética de mínimos está em consonância com a laicidade para garantir o livre
desenvolvimento das diversas concepções religiosas, morais e filosóficas, por conseguinte
consiste em garantir que indivíduo possa desenvolver seu próprio referencial sem que outros
sujeitos possam impor-lhe algo diferente, ainda quando essas outras concepções representem
a maioria da comunidade.
Poder-se-ia esperar a dicotomia entre religião e laicidade, todavia o discurso religioso
é escamoteado e a laicidade invocada para delimitar o campo de ação do poder público ou
questionada quando se avança na conquista de direitos que confronta as doutrinas religiosas.
É manifesto o equívoco na forma e no conteúdo, principalmente por legitimar a
violência e possibilitar a remissão do autor, porquanto a vítima seria duplamente penalizada.
Tal entendimento é reforçado já que a aplicação da lei, deliberadamente, dificultaria o acesso
aos serviços de saúde e métodos contraceptivos previstos na atual legislação (quando a vida
da gestante está em risco, nos casos de violência sexual e na gestação de anencéfalos),
porquanto trata-se de claro retrocesso aos direitos já conquistados por ignorar a autonomia dos
sujeitos sobre seus corpos.
Quando entendido como um direito no âmbito do conjunto dos direitos humanos, a
discussão sobre a despenalização do aborto em um contexto laico e plural deve ter como
paradigma uma lógica não suscetível às pressões religiosas, em que pese o capital político
acumulado por tais instituições. Em consonância aos princípios da democracia e da laicidade
no núcleo do debate estarão as opções individuais, a defesa das liberdades, a consolidação e
expansão de direitos, em tendência inversa ao que se tem presenciado na atual conjuntura
brasileira.
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Conclusão:
Tendo por referencial o entendimento da laicidade como método e processo que
garante a liberdade e a igualdade, bem como fiadora dos princípios democráticos, é plausível
inferir que tais posturas configuram-se como um obstáculo para o pleno desenvolvimento dos
sujeitos. Impor sua crença, ainda que travestida em defesa de outrem, é retroceder em avanços
conquistados e reduzir ainda mais a autonomia e a liberdade de sujeitos historicamente
dominados. Tendo por referencial a ética da responsabilidade, diante do legítimo interesse das
mulheres em interromper a gravidez, ao Estado cabe oferecer meios para uma decisão
consciente, livre, informada e voluntária, garantia essa que confronta diametralmente os
interesses das agremiações religiosas. Logo, os dispositivos legais devem ser construídos a
partir da mediação da laicidade estatal. Mesmo com todo o aparato regulador há no
parlamento vozes dissonantes que se contrapõem ao entendimento corrente dos/as
parlamentares religiosos/as, como por exemplo, o posicionamento de Jean Wyllys136:
As pessoas praticam aborto. Não é que eu seja particularmente ou
individualmente a favor do aborto. Eu se pudesse, as mulheres não
abortariam. As mulheres teriam uma educação sexual que permitiria
que elas tomassem anticoncepcional ou criasse outro método de
contracepção, sem precisar abortar. No meu mundo ideal, as mulheres
não precisariam abortar porque teriam uma educação de qualidade
desde muito cedo. Elas seriam donas do corpo delas. Elas não teriam
tabu. Mas não é assim que acontece. Não é assim que a banda toca. A
banda toca dizendo que há sim um número de mulheres pobres que
praticam aborto é muito grande. E o número de mulheres mortas em
abortos clandestinos é muito grande. Então a gente não pode permitir
que isso continue acontecendo. A gente tem que de alguma maneira
enfrentar esse mal. E enfrentar esse mal não é reprimindo ainda mais o
corpo feminino. Não é recrudescendo na hipocrisia ou impedindo que
ela tenha acesso à educação sexual nas escolas. É mantendo a
educação sexual nas escolas desde cedo e garantindo a elas o direito
ao aborto legal sim. Porque se ela for estuprada, vítima de violência
sexual, ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ser mãe ou
não. Ser mãe é uma escolha, não um destino. A gente não pode impor
isso às pessoas.

A proposição de qualquer legislação relacionada aos direitos reprodutivos deve ser
construída afastada de pressupostos morais e religiosos com meios de assessoramento
interdisciplinar para a gestante encaminhar a tomada de decisão final que é unilateral,
individual e inviolável. Além disso, a aplicação da autonomia das mulheres e a disposição
sobre o próprio corpo já constituem base ética suficiente para despenalizar o aborto, já que a
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Jean Wyllys: PSOL – RJ, entrevista realizada em Brasília no dia 12/03/14.
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gestação pressupõe um projeto de vida com expectativa de direito, mas sem titularidade plena
(Adriasola, 2014).
A própria designação dos que discutem o aborto é reveladora. Segundo Domingues
(2008), enquanto se auto intitulam grupos “pró-vida” ou “em defesa da família”, os
parlamentares contrários ao aborto atribuem aos que reivindicam a despenalização adjetivos
depreciativos como “abortistas”, quando poderiam atribuir-lhes designações como “próescolha, autodeterminação, pelo direito de decidir, entre outros” (Domingues, 2008: 76). Ao
invocar o binarismo dos defensores da vida e dos contrários (se apenas um lado fosse detentor
de tal prerrogativa) tenta-se difundir o entendimento que os contrários à interrupção da
gravidez protegem uma inviolabilidade tendente ao sagrado, enquanto os favoráveis afastamse dessa sacralidade da vida convertendo-se em responsáveis pela morte de inocentes e
indefesos, como informado por João Campos137:
... nossa agenda é a agenda da vida, não é a agenda da morte. Nós
somos radicalmente contrários à proposta de reforma do Código Penal
que procura ampliar as hipóteses de legalização do aborto no Brasil.
Somos radicalmente contrários à manifestação do Conselho Federal de
Medicina pelas hipóteses também de alargamento da legalização do
aborto no Brasil.
Vamos propugnar pela aprovação do Estatuto do Nascituro e vamos
enfrentar, com argumentos e dados científicos e sociológicos, o debate
do aborto nesta Casa e não vamos permitir que a reforma do Código
Penal seja aprovada, alargando a possibilidade de o Brasil estabelecer
a cultura da morte. Nosso compromisso é com a vida.

Quando o desenvolvimento da legislação brasileira é estabelecido eivado de
pressupostos morais e convicções religiosas, não só impede o pleno exercício da laicidade,
como também reduz a liberdade individual, por um lado, e, por outro, tenta a regulação do uso
dos corpos. Essa dimensão não se refere apenas ao aborto. Outras esferas atribuídas à vida
privada passam a ser objeto de constante normatização e, dentre essas sobressai a construção
das sexualidades como veremos a seguir.
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CAPÍTULO 5
SALVE A FAMÍLIA TRADICIONAL: PARLAMENTARES
EVANGÉLICOS/AS, SEXUALIDADES E HOMOFOBIA

Nesse capítulo temos por objetivo identificar os desafios da laicidade no Brasil a partir
da análise da atuação de parlamentares evangélicos/as eleitos/as frente a projetos de leis e
políticas públicas que, por um lado contemplam as sexualidades e combatam a homofobia,
mas que ao mesmo tempo contrariam os preceitos religiosos e as instituições religiosas
evangélicas no âmbito de uma sociedade multicultural e plurirreligiosa.
Na 54ª Legislatura recrudesceram as ações e os discursos de religiosos que
historicamente se opuseram à consolidação e expansão de direitos civis relacionados às
sexualidades. Citamos, por exemplo, a tentativa de regular os núcleos familiares através do
Projeto de Lei 6583/2013 conhecido como Estatuto da Família, o Projeto de Lei 234/2011 que
objetivava suspender trechos da resolução publicada em 1999 pelo Conselho Federal de
Psicologia e os embates em torno do Programa Escola Sem Homofobia.
Tais eventos, problematizados pelo conjunto de dados obtidos no campo de pesquisa e
interpretados pelo referencial teórico e pelas categorias analíticas indicadas, podem ajudar a
identificar o lugar do religioso na sociedade de forma interativa com as interfaces da laicidade
visando aprofundar a compreensão sobre a democracia e sobre a concretude dos direitos civis.

5.1 O valor reconstrutivo da laicidade como garantia da pluralidade
e inclusão da diferença: a criminalização da homofobia
É importante recuperar o embate travado em torno do material educativo desenvolvido
pelo Ministério da Educação e que era parte do Programa Escola Sem Homofobia. O material
didático era parte da política pública voltada para a cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (LGBT). O projeto deveria subsidiar reflexões desenvolvidas por
professores em salas de aula sobre a violência e outras formas de intolerância perpetradas
contra esses grupos no Brasil. Produzido a partir de 2008 pela ECOS – Comunicação em
Sexualidade com Orçamento Federal - o material consistia em um caderno de orientação para
o educador; uma série de seis boletins elaborados com uma linguagem juvenil para a
distribuição entre os estudantes; cartazes de divulgação; cartas de apresentação para os
gestores e educadores; e três vídeos educativos que deveriam ser utilizados como elementos
iniciadores do debate.
A orientação do trabalho dependia de um educador previamente formado pelo
Programa Escola Sem Homofobia. O público alvo era alunos do ensino fundamental (6° ao 9°
ano) e do ensino médio, o objetivo principal era a “desconstrução de imagens estereotipadas
sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e promover como ganho a convivência
e o respeito em relação ao diferente” (Cunha & Lopes, 2012: 110).
Nos mesmos termos da reação frente à sanção da Lei nº 12.845, os/as parlamentares
evangélicos/as sentiram-se confortáveis na resoluta luta contra o Material Educativo. No
entanto, se no discurso contra o aborto a argumentação era em defesa do nascituro, contra a
homofobia a legitimidade veio através da defesa da família. O conjunto de parlamentares da
FPE não ignora os múltiplos arranjos familiares, porém elege como modelo paradigmático e
objeto de defesa a chamada “família tradicional”. Daí a necessidade de posicionar-se
estrategicamente.
Na ação reativa frente ao desenvolvimento do Programa Escola Sem Homofobia, os
eventos relacionados à conduta do então Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, que havia
multiplicado seu patrimônio durante o exercício do seu mandado de deputado federal, foram
utilizados pela oposição e pela bancada religiosa como estratégia para articular a obstrução do
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Programa Escola Sem Homofobia, assim informada pelo então presidente da FPE, João
Campos138 (PSDB/GO):
...em nome da Frente Parlamentar Evangélica e da Bancada Católica,
eu quero informar que, na semana passada, de forma conjunta, nós
adotamos um procedimento nesta Casa de obstruir as votações, àquele
tempo em função de termos assumido aqui a defesa da família
brasileira, de valores, de princípios, tendo principalmente como
referência o "kit gay", produzido pelo Ministério da Educação.
O Líder do Governo nesta Casa aqui convocou o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, para se reunir conosco. Reunimo-nos e
assumimos um compromisso. Todavia, o Ministro mentiu, não honrou
o compromisso, desconversou e perdeu a nossa confiança e a da
sociedade brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, a Bancada Católica, a Frente Parlamentar
Evangélica, a Frente da Família, reunidas agora à tarde, tomaram
algumas decisões que eu gostaria de dar conhecimento a esta Casa.
Por exemplo, após a votação do Código Florestal, nós vamos obstruir
a votação de qualquer matéria nesta Casa.
Amanhã, iremos articular a aprovação de requerimento que convoque
o Ministro Palocci a vir a esta Casa para esclarecer aquilo que é de
interesse da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, iremos endereçar
um requerimento à Presidenta Dilma pedindo a exoneração do
Ministro Haddad por ter perdido a confiança da sociedade brasileira.
Não se admite que alguém que compõe a Alta República deste País
minta para o Parlamento e para a sociedade!
Estaremos ao mesmo tempo, Sr. Presidente, apresentando um
requerimento propondo uma CPI no Ministério da Educação. São
vários os fatos que encaminham nessa direção: a fraude do ENEM, os
desvios de benefícios do PROUNI e agora a produção de um material
financiado com dinheiro público para induzir os nossos filhos,
utilizando a rede pública de ensino, a serem homossexuais. Não se
pode permitir que o dinheiro público seja utilizado para impor o
comportamento de uma minoria à maioria do Brasil.
Nós estamos vivendo o Estado Democrático de Direito. E V.Exa.
receberá ainda hoje um requerimento propondo a convocação de uma
Comissão Geral neste plenário para discutirmos o "kit gay" e outros
materiais que estão sendo produzidos pela Secretaria Nacional de
Direitos Humanos e pelo Ministério da Saúde, que vão de forma
contrária à formação da família brasileira.
Sr. Presidente, são essas nossas posições em defesa da família. Nós
não aceitamos mais que esses materiais produzidos com o dinheiro
público sejam distribuídos. Na semana passada, aceitamos discutir o
conteúdo do material. Agora, nem isso, já que o Ministro e o Governo
não honraram a palavra. Agora, nós não aceitamos que o "kit gay",
que umas cartilhas produzidas pelo Ministério da Saúde, outras
produzidas pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, mas que
ofendem as famílias, os bons valores, os bons costumes, sejam
distribuídos.
Desta forma, Sr. Presidente, eu quero finalizar dizendo que essa é uma

138

Deputado João Campos. Discursos e notas taquigráficas. Sessão 123.1.54.O em 24/05/2011. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/DiscursosDeputado.asp. > Acesso em: dezembro/2014.
136

posição da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar em
Defesa da Família, presidida pelo Senador Magno Malta, e da
Bancada Católica, coordenada nesta Casa pelo Exmo. Sr. Deputado
Eros, de Minas Gerais, que está postado aqui ao meu lado. De forma
conjunta, foram tomadas essas decisões. A família brasileira sabe que
tem voz nesta Casa.

Nessa ação é possível identificar as formas de operação dos/as parlamentares e líderes
evangélicos/as no espaço público que, a despeito de defender a família, os valores
tradicionalistas e os bons costumes, suprimem direitos fundamentais, atuam contra interesses
da coletividade e ignoram a possibilidade da diversidade e da pluralidade valendo-se de
expedientes como a obstrução dos trabalhos na Câmara dos Deputados, a articulação com
os/as parlamentares católicos/as e a definição de moedas de troca (Cunha & Lopes, 2012). O
deputado Jefferson Campos139 referiu-se aos fatos da seguinte forma:
Nós tivemos recentemente um embate aqui com o ministério da saúde,
do então ministro Hadadd, a respeito de um kit anti homofobia, né,
essa era a titulação do kit. Mais que na verdade, no nosso
entendimento, era um kit que interferia na educação pessoal da criança
e nosso entendimento deveria ser em casa e não na escola, algumas
questões pessoais e isso transferia para a escola o dever de estar
ensinando os nossos filhos e nós não sabemos qual é a formação do
professor. Então, nós nos posicionamos contra e enquanto bancada
pontuamos para a presidente que ela não deveria fazer aquilo e ela
ordenou a retirada desses kits e não, mais de 6 milhões que seriam
gastos. Nós tivemos recentemente o PL 122, né, que tipificava como
crime algumas opiniões religiosas, né, e fazia com que alguns
pudessem até ser presos por expressar uma opinião ou se recusar a
fazer alguns atos de ofícios na igreja como o casamento de pessoas do
mesmo sexo ou expressar a sua opinião em relação a este assunto, né,
permitindo atitudes homoafetivas dentro dos templos ou em eventos
religiosos, não é. Que de certa forma fere o nosso direito, em
momento nenhum o evangélico é homofóbico, né, muito pelo
contrário. As pesquisas dizem que mais de 90% das agressões a
homossexuais são realizadas pelo parceiro homossexual, né, e há 10%
que são grupos de intolerantes: skinheads, punks e outros mais. Não se
há nem notícia de evangélicos espancando, né, ou sendo homofóbico
em relação ao homossexualismo, muito pelo contrário, as igrejas elas
têm até um tratamento, elas entendem isso, né.

Evoca-se a pretensa defesa dos grupos sociais em relação aos efeitos da anomia social
gerada pelos dissidentes, sobretudo quando a heteronormatividade é questionada. Ao avisar
sobre a possibilidade de obstrução dos trabalhos da casa legislativa, o deputado João Campos
alegou que o Programa Escola sem Homofobia pretendia “induzir os nossos filhos, utilizando
a rede pública de ensino, a serem homossexuais”. Através de tal posicionamento reforça-se
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a estigmatização da homossexualidade a partir da ativação de pânicos morais 140 com forte
rejeição social fundamentada na necessidade da resistência e do controle daquilo que é
percebido como ameaça (Natividade & Lopes, 2009). A lógica invocada no depoimento
anterior também pode ser percebida no entendimento do deputado Marco Feliciano141:
Eu recebi aqui o ano passado mais de 30 denúncias de escolas do
estado de SP que não puderam ter o dia dos pais e nem o dia das mães
e ai liguei em uma das escolas com 300 alunos e a professora me disse
a nossa estrutura familiar não permite que a gente tenha aqui um dia
da mãe. Eu disse, por quê? Porque nós temos aqui um aluno que é
adotado por dois pais, dois homens. Eu falei e o resto, são 299 que são
filhos de casais hetero, então quer dizer que por causa de um os outros
299 sofrem? A democracia não é isso. Democracia é a força da
maioria. É claro que tem que haver uma proteção da minoria. Mas aí
já não é mais proteção. Então nós estamos vivendo em uma sociedade
é, a educação brasileira tá comprometida. Nossas universidades não
geram mais intelectuais, me mostra aí nos últimos 15 – 20 anos uma
obra literária construída por um brasileiro depois da constituição de
88, um livro que impactou o mundo, me mostra um. Não tem. Uma
música que tenha enquadrado e cantado, como uma pérola: não tem.
Nós temos aí funk, nós temos aí músicas apelativas, nossas crianças
são só primeiro já são precoces demais, nossos alunos de
universidades saem das universidades como revolucionários.

Esses discursos são legitimados a partir das concepções religiosas quanto à
necessidade de preservação da família nuclear e coordenados a partir da pauta
fundamentalista para instaurar propagandas sensacionalistas que, fixadas no imaginário
popular, banalizam o debate e transformam-no em peça humorística esvaziada de conteúdo
político142. Segundo Takayama143:
O que, acontece o seguinte. É bíblico também como cristãos, nós
somos cristãos, é bíblico o entendido de que a cada dia a decadência
o deterioramento dos valores morais se acentuam. Vivemos hoje
uma sociedade que perdeu parâmetros. Não existe mais hoje uma
verdade absoluta. Eles pregam o que Paulo já detectou na época
dele. A gente chama isso de epicurismo. E esse epicurismo histórico
se acentua mais nos dias de hoje, sabe. O que que é o epicurismo? É
a teoria da licenciosidade. Por exemplo, você é homem, mas quer
viver como se fosse uma mulher? Viva, não tem que ter trauma, tem
que viver. Ora, isso tá errado, nós não pensamos dessa maneira. E
nem por isso nós também somos traumatizados. Mas, há uma
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143 Takayama: PSC – PR, IEAD, entrevista realizada em Brasília no dia 26/03/14.
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tendência uma corrente psicológica, vamos dizer, da psicologia, da
psicanalise sei lá, que diz que a pessoa que é oprimida acaba ficando
louco. Não é verdade isso. Pelo contrário. Eu acho que o que falta
hoje nessa sociedade é exatamente a definição. A coisa tá tão vaga
que ninguém sabe o que é, ao ponto do ser humano perder a sua
própria identidade. Desde quando, né, que a questão sexual é opção.
(fala com um terceiro). Eu não escolho o sexo, claro tem doenças,
claro, tem hermafrodismo, tem pessoas que tem excesso de
hormônios masculinos, mas a grande parte desses meninos que são
influenciados hoje, foi exatamente por ter uma tendência nos dias de
hoje de que cada um vive a vida que quer e a pessoa fica meio
bagunçado. Vou dar o exemplo clássico aqui na questão sexual. A
questão sexual, por que que nós vemos meninos hoje tendência a
buscar a homoafetivadade e meninas também, no caso lésbica, o
lesbianismo? É que que você sabe na idade da infância quando o
menino começa a se entender por gente, ele começa a sentir uma
coisa maravilhosa, sexo foi tirado – vírgula, sexo foi dado por deus
para que houvesse a continuação da espécie, mas quando o menino
ou a menina começa despertar para a vida, sai da infância para a
puberdade a gente vê a dificuldade, neste período ele fica indeciso,
por que é uma coisa tão maravilhosa, que sexo não precisa nem ser
feito de homem com homem, até tua própria mão que a gente chama
de masturbação pode dar prazer. O sexo não está na carícia o sexo
está na cabeça. Então o menino acha isso maravilhoso, e aí já acha
que é homossexual. Não é. É porque é um troço forte. Tira a palavra
troço. É uma coisa muito forte. Como a menina também. Ora, a
menina não tem coragem de buscar o menino para a prática, o
menino também não tem coragem de buscar, porque ficam tímidos,
ai encontram facilidade, os meninos com os meninos, despertada
vamos dizer da curiosidade sexual, e ai gostam e acham então que já
são homossexuais. Não é verdade isso. Então essa é minha postura, a
minha posição, porque baseada naquela ideia de que o doente só
encontra a cura se ele entender que ele está doente, eu não estou
dizendo que o homossexualismo seja uma doença, mas
psiquicamente ele só vai entender que aquilo tá errado se disserem
para ele que tá errado, e o jeito que a sociedade quer pregar hoje, os
pseudos entre aspas intelectuais, querem anunciar hoje que a pessoa
vive a vida que quer, que que é isso: epicurismo, licenciosidade que
não serve para nós. E aí eu percebi que a gente tem que manter firme
e isso não nos torna homofóbicos, ta. Eu tenho posição, ninguém
pode entrar no meu direito de livre pensar. Mas também eu posso
ajudar esses meninos que estão inseguros, numa fase de formação
para também eles não imaginarem que são homossexuais, to
claramente definindo. Não existe opção de gênero, que opção de
gênero? Você não opta por ser homem ou por ser mulher. Tem
anomalias? Sim, caso em um milhão, um caso em quinhentos mil,
que existem, claro que existem. Mas eu estou falando nessa grande
maioria, por isso ter um numero enorme de pessoas, né que tomam
essa atitude e não tem razão de ser. Vivemos infelizmente numa
sociedade que já não tem mais parâmetros, por causa do epicurismo,
porque da licenciosidade.

Seguimos os aportes indicados por Natividade & Lopes (2009) já que os discursos
apontam para a associação entre homossexualidade e promiscuidade, formatando
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comportamentos incontroláveis e antinaturais. Exatamente por isso confrontam os preceitos
bíblicos e sagrados. Estando o texto bíblico acima de qualquer construção humana, tais
comportamentos precisam ser combatidos à luz dessa doutrina; e uma das formas para o
exercício desse combate se dá através da militância religiosa no parlamento.
Além disso, o caráter institucional da discriminação operante nas instituições,
inclusive no parlamento, estabelece a homofobia e a misoginia como contrapartidas
necessárias da heteronormatividade; sua internalização, reforçada por mecanismos
sistemáticos de humilhação dos indivíduos não heterossexuais, concorre para tornar invisível
a responsabilidade de agressores e das próprias instituições discriminatórias nesse processo
(Prado & Junqueira, 2011: 51 – 72). No entendimento dos/as parlamentares evangélicos/as
entrevistados/as, a expansão de direitos civis que atendam as demandas das pessoas não
enquadradas na heteronormatividade, potencialmente, acarretaria uma homossexualização
generalizada tendo como consequência imediata o aumento de casos de pedofilia e abusos
que, de forma equivocada, são associados à homossexualidade, como declara o deputado
Takayama144:
A razão de eu estar usando a tribuna é a preocupação com o fato de o
MEC e outros Ministérios do Governo apoiarem a distribuição de kits
que parecem ser benéficos. Fico pensando nos prejuízos que o kit
apelidado de kit gay trará às nossas crianças. Não houve nenhum
debate acentuado, aliás, nenhuma discussão sobre o assunto.
Simplesmente, em parceria com algumas "ONGs" - entre aspas -,
foram distribuídos milhões de kits às escolas, sob a alegação de
combater a homofobia.
Ora, meus amigos, kits gay estão sendo distribuídos. Pergunto: os
professores foram orientados para ensinar as crianças? Será que
realmente é um ensino? Será que não é um retrocesso, como a
distribuição de preservativos para as crianças? Entendo que as
crianças farão a seguinte leitura: faça que o Governo garante.
O caminho não é esse. Há falta de informação, de debate, assim como
imposição. Às pessoas que têm parecer contrário a essa posição, os
cristãos e os familiares, não foi dado nenhum direito de debater o
assunto. Os pais não estão sendo orientados, não há discussão sobre o
assunto, simplesmente está sendo empurrado goela abaixo um kit que
dizem que é para combater a homofobia. Aliás, nenhum cristão que se
preze é homofóbico.
Eu sempre tenho batido na tecla de que, dos três mil e poucos casos de
assassinatos de gays, nenhum foi praticado por cristão. A grande
maioria, quase 93%, foi praticada por parceiros sexuais; o restante,
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por alguns malucos, skinheads e outros grupos radicais de racismo que
não apoiamos.
Aos cristãos é imputada simplesmente a pecha de que somos
retrógrados, atrasados. Será que é atraso? Será que as pessoas que
apoiam a distribuição desses kits são os donos da verdade? Será que a
sociedade não pode participar um pouco mais do debate nesse
assunto? Simplesmente vão ser colocados esses kits nas escolas, Sr.
Ministro da Educação?
Acho que isso está errado. A sociedade tem que participar. Se o
espelho da sociedade, que é este Congresso, não pode participar desse
debate, então que se feche esta Casa de leis. Simplesmente empurram,
goela abaixo, esse kit para as nossas crianças. Não sabemos quais os
efeitos negativos nas crianças, pela simples aceitação de que isso é
normal, como, por exemplo, a distribuição de preservativo para
crianças do ensino fundamental. Crianças de 13 anos terão acesso a 18
preservativos por mês. Que loucura! Dá para fazer uma festinha com
balões de preservativos.

De forma indireta os posicionamentos desse conjunto de parlamentares articulam
outros marcadores de diferença (etnia, geracional, classe, educacional, regionalidade,
ideológicos, de crença) e, ainda assim, não reconhecem tais entendimentos como práticas
homofóbicas. Pelo contrário. Invocam a liberdade de expressão e de crença para legitimar
essa atuação no espaço público.
Embora obstaculizada, é exatamente a partir da mediação da laicidade estatal que
ações afirmativas podem ser desenvolvidas e, dentre outras, urge a necessidade da
criminalização da homofobia, como atesta Jean Wyllys145 (PSOL/RJ):
Olha, eu sou a favor da criminalização da homofobia nos seguintes
termos. Eu acho que o Código Penal tem que ter no seu texto, entre
as motivações torpes do homicídio e da lesão corporal, a homofobia.
Tem que estar lá, escrito a palavra homofobia. Para que os
delegados, investigadores desses crimes não dêem desculpa de que
não dispõe de um dispositivo legal que lhes permitam enquadrar
certos crimes como homofóbicos, como motivados pela homofobia.
A gente precisa disso, criminalizar a homofobia nesses termos. E nós
precisamos de uma lei, outra, uma lei antidiscriminação. Porque o
que abate os homossexuais não é só a violência dura, como o
homicídio e a lesão corporal. Mas também a discriminação no
mercado de trabalho, a discriminação na escola, a discriminação nos
lugares públicos. O que ainda abate os homossexuais e a comunidade
LGBT é a injúria individual ou coletiva, a ofensa, o insulto, a
difamação. Esses crimes, os crimes de discriminação, injúria, a
difamação, eu não gostaria de vê-los sendo punidos com prisão. Não
quero que as pessoas vão pra cadeia porque chamou outra de viado
ou porque demite elas por serem homossexuais. Eu prefiro que essa
pessoa sofra uma pena alternativa, que vai da multa à prestação de
serviços à comunidade por X tempo. Essa pena alternativa é mais
didática, ela é mais pedagógica, ela leva o ser humano à
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transformação. Olha só como seria bom: o cara que se recusou a
prestar socorro a uma travesti no serviço de saúde público, que ele
limpe a enfermaria do hospital de referência da AIDS durante tantos
anos. A pena dele seja essa. É transformador pra ele. É muito mais
edificante do que jogá-lo na prisão.
Porque a prisão no Brasil é um horror. As prisões são um horror. E
as prisões servem tão somente para abrigar gente pobre, delinquentes
pobres e negros. A prisão serve para gerir a pobreza no Brasil. As
prisões não recuperam ninguém, são escolas de crime. Então eu não
acho justo mandar uma pessoa para a prisão, para aquele horror,
porque chamou a outra de viado ou porque impediu ela de entrar
num espaço público ou se negou a prestar um serviço público pra
ela, ou um serviço outro qualquer porque ela é homossexual. Não.
Eu acho que uma pena alternativa de multa. Um dono de restaurante
que mandou um casal gay sair porque se beijou, nada melhor do que
aplicar uma multa pesada pra ele. E o dinheiro dessa multa ser
utilizado em políticas públicas de promoção da cidadania LGBT.
Isso pra mim é que deve ser feito. É isso que eu defendo. É isso que
eu to propondo aqui. Ao contrário do PL 122. E essa minha posição,
essa minha postura, que não é uma posição vingativa, mas justa, me
coloca em rota de colisão com algumas lideranças LGBT, que estão
habituadas a repetir anos a fio o discurso da criminalização nos
termos do endurecimento do estado penal. Me botam em rota de
colisão e eu não estou nem aí. Eu vou enfrentar mesmo, porque eu
não acho que a gente tenha que cair na vingança. Não acho que a
gente tenha que ser vingativo. Acho que o movimento LGBT tem
que ser menos reacionário também nesse sentido. A gente tem que
pensar na nossa luta sempre em comunhão com outras lutas, com a
luta das mulheres, com a luta do povo negro. A gente tem que
inclusive confrontar o próprio movimento negro e se perguntar a que
serviu a lei do racismo como hedionda? Quantos racistas estão
presos no Brasil por crime de racismo? Embora o racismo aqui seja
crime inafiançável e hediondo, quantas pessoas estão presas?
Nenhuma. Quem está preso são os negros. Então é preciso perguntar
a quem serviu a lei. Está na hora do movimento negro ser
confrontado também. E revisar essa lei do racismo. Não tem sentido
mandar ninguém pra prisão, essas prisões horrorosas, onde os
próprios negros são tratados como animais, porque xingou alguém.
Uma pena alternativa seria muito mais eficaz pra essa pessoa, mais
pedagógica, iria transformar o racismo muito mais profundamente do
que alimentar ressentimentos. É nesses termos que eu penso a
criminalização.

A relação entre religião e política no Brasil, caracterizada pela presença de
parlamentares com declarada pertença religiosa, a atuação dos representantes dessas
agremiações no espaço público com a imposição de seus valores à coletividade em
detrimento à pluralidade e à diversidade, os embates entre diferentes atores coletivos, a
imposição da moral religiosa em temas ligados à sexualidade e direitos reprodutivos e a
polarização entre público / privado, feminino / masculino, sagrado / profano exigem o
desenvolvimento de reflexão sobre as consequências dessa configuração para a coletividade
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e os desafios dela oriundos. Diversas análises denunciam o papel das instituições religiosas
na perpetuação das normas, estereótipos e atitudes sociais que legitimam a desigualdade de
gênero. Há ainda os confrontos localizados, como por exemplo, a ação de psicólogos
cristãos denunciados por sua conduta profissional em casos que envolvem a
homossexualidade, embate encampado pela Frente Parlamentar Evangélica que propôs a
alteração de dispositivos estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia para a
regulamentação dos procedimentos profissionais, tema do tópico a seguir.

5.2 A homoafetividade e o Conselho Nacional de Psicologia
O Projeto de Lei 234/2011 é paradigmático. Apresentado pelo pastor e deputado
João Campos146 (PSDB/GO) objetivava suspender trechos da resolução publicada em 1999
pelo Conselho Federal de Psicologia. Embora previamente aprovado pela Comissão de
Direitos Humanos e defendido arduamente pela FPE, foi estrategicamente retirado da pauta
de votação em plenário pelo deputado João Campos quando a possibilidade de não
aprovação era iminente, não sem antes alardear que o projeto seria reapresentado em
2014147. O deputado Jefferson Campos148 referiu-se aos fatos da seguinte forma:
Recentemente tivemos um embate aqui que toda a mídia apelidou de
cura gay, né, mas que não era cura gay, na verdade o Conselho
Nacional de Psicologia ele baixou uma portaria proibindo os
psicólogos de atenderem homossexuais que tivessem em crise e
quisessem deixar a prática homossexual, né. O Conselho proibiu.
Então nós entendemos que era um assunto desprovido de substância.
Faz de contas, se o heterossexual quiser uma orientação psicológica
para ser homossexual ele pode. Se o homossexual quiser uma
orientação para deixar de ser ele não pode. E é proibido e é punido
com a exclusão do Conselho de Psicologia. Então nós, foi apresentado
um projeto, inclusive acho pelo deputado João Campos, né, sustando o
parecer, sustando a portaria do Conselho Nacional de Psicologia. Que
erroneamente foi apelidado de cura gay, né, e houve uma polêmica,
uma celeuma muito grande e acabamos sendo derrotados na nossa
maneira de pensar, né. Você vê outros projetos, aqui eu já tive projeto
no primeiro mandato meu, que tributava as igrejas, né, era um
deputado de São Paulo que ele queria tributar as igrejas. Então as
igrejas que já oneram, que são atividades não remuneradas na sua
maioria, trabalham pra comunidade recuperando vidas, recuperando
drogados, famílias e tudo mais. Agora elas ainda teriam que pagar
para o governo imposto, então. Esse tipo de projeto, citei alguns
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apenas, mas há outros aí que também pode prejudicar. Nós estamos
discutindo o projeto da senadora Marta Suplicy que quer tirar a
filiação de pai e mãe do R.G., quer tirar o dia dos pais e o dia das
mães das escolas, né. Até com a intenção de dizer que a criança pode
ficar constrangida se ela for adotada por dois homens ou duas
mulheres.

Segundo Souza (2013: 191) o “apelo à natureza e o discurso normalizador
predominam na hermenêutica político-religiosa sobre os usos dos corpos”, já que os usos
legítimos estão orientados exclusivamente para as relações heterossexuais. Qualquer
experiência fora desse paradigma configura claro desvio e, ato contínuo, deve ser corrigido.
Tais discursos não são inócuos e desfocados, mas ressoam e reverberam em espaços
diversos sendo acolhidos como referencial para a formação de opiniões, de tal forma que nas
intervenções partidárias divulgadas pelos meios de comunicação a defesa da família
configura-se como principal credencial apresentada pelos/as parlamentares evangélicos/as
para a permanência no Congresso Nacional. As peças reproduzidas a seguir ilustram essa
equação:

Figura 6
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Peça de propaganda partidária elaborada pelo deputado Marcelo Aguiar (DEM/SP). Disponível em
<www.deputadomarloaguiar.com.br>. Acesso em: maio/2015.
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Figura 7
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A lógica estabelecida para confrontar os debates sobre direitos reprodutivos é repetida
em relação às questões da homossexualidade. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça
publicou a Resolução nº 175151 sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de
conversão de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo sexo. A norma resolve
que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento
civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.
A reação foi imediata. O discurso do Pastor Eurico152 (PSB/PE) em plenário é
sugestivo:
Na segunda-feira, dia 13 de maio de 2013, o Brasil se surpreendeu
com o que o CNJ tenta instituir no Brasil. Um órgão de natureza
meramente administrativa, sem lei e, ao arrepio desta, faz uma
inovação que surpreende este Congresso e toda a população. Tenta
inovar, como se fosse possível, com o casamento gay. Nesse contexto,
entendo que tal decisão do CNJ é ilegítima, inadequada,
inconsequente, injusta e preconceituosa.
O CNJ tem competência dada pela Justiça Federal, que é limitada a
controlar a "atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes". O CNJ não pode
ir contra a lei e nem mesmo inovar no mundo jurídico, apenas orientar
nos limites da legalidade, da lei.
A maioria dos membros do Congresso Nacional é contra tal aplicação
da instituição do casamento às formas de relacionamento estável de
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mero afeto da qual não se pode presumir reprodução e dedicação na
formação de novos cidadãos independentes.
Essa questão já foi colocada há muito tempo em tramitação, e o
simples fato de não ser aprovada não caracteriza omissão do
Legislativo, mas, ao contrário, mostra não haver motivo intrínseco à
proposta que justifique sua aprovação.
Devo dizer que sou Ministro Religioso, que possuo competência dada
pela lei para celebrar casamento. Fica a pergunta: sou obrigado a isso?
Claro que não! Só existe a instituição do casamento, estrutura base da
sociedade, para que haja a tranquilidade e a garantia para que os dois,
homem e mulher, se doem inteiramente em prol da família, da qual se
presume o exercício do papel social já tratado.
É exatamente por isso que a instituição casamento traz para os
nubentes tantas obrigações, benefícios e subsídios protetivos do
Estado.
A dependência econômica entre adultos, que pode vir com o
casamento, só é desejável ao Estado e à sociedade se, dessa instituição
familiar, possa-se cumprir a expectativa de manutenção da base da
sociedade com novos cidadãos independentes.
Não faz sentido o Estado ou mesmo uma das pessoas envolvidas em
relacionamento homossexual serem compelidos a sustentar, com
pensão ou alimentos, a outrem apenas por terem convivido por certo
tempo.
No caso de homossexuais, a presunção é exatamente contrária, há
mero afeto, com convivência mútua, para satisfação de anseios e
conveniências próprias.
Devo alertar aos homossexuais que tenham ciência das inúmeras
obrigações contidas no casamento e que podem fazê-los sofrer, com a
necessidade de sustentar o outro por toda a vida, mesmo no
rompimento da relação, e isso apenas por terem convivido durante
certo período. Isso não é interesse do Estado. A proteção da família
vem exatamente porque se quer cidadãos independentes.
Também não faz sentido ao Estado obrigar que um dos parceiros dê
assistência sexual obrigatória ao outro se não for por um motivo e
interesse do Estado na perpetuação e na não dissolução da família. Se
o casamento também fosse adequado aos homossexuais, o Estado
deveria fazer valer essa obrigação sobre eles e isso não teria
justificativa.
Para aqueles que entendem que o casamento é um mero contrato, os
próprios tribunais, inúmeras vezes, já se pronunciaram que a solução
para os homossexuais seria a de fazer os próprios pactos contratuais
por manifesta vontade:
Quando o Judiciário decidir que não se aplica uma obrigação inata ao
casamento nos casos de homossexuais, os casados, homem e mulher,
também se verão legitimados a evocar a mesma falácia de igualdade,
para se esquivarem de suas responsabilidades familiares. Assim, a
degradação
da
base
da
sociedade
será
sentida.
A simples argumentação de juristas militantes do movimento
homossexual de que não mais é necessário um dos tripés da família, a
reprodução, para configurá-la já mostra que as relações de mero afeto
têm peculiaridades que as diferenciam em seu âmago daquela familiar
entre homem e mulher.
Além disso, os demais relacionamentos estáveis de mero afeto, como
irmãos, irmãs, filho com pai viúvo, etc., não teriam esses benefícios.
Até mesmo os solteiros seriam discriminados, pois não faz sentido
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haver subsídio estatal, como, por exemplo, a pensão, ser dado para um
adulto apenas por ele ter convivido com outrem. A todos os adultos,
eventualmente desassistidos, há a assistência social apenas.
Considera-se, senhoras e senhores, desrespeito à família brasileira, ao
povo brasileiro, ao Congresso Nacional e à harmonia e separação dos
Poderes essa intervenção inovadora no mundo jurídico do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ; que se mostra ilegítima, inadequada,
injusta e preconceituosa contra a família, merecendo uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade.

O embasamento religioso surge uma vez mais como impedimento para o
reconhecimento dos direitos dos homossexuais. Usa-se a ferramenta da desqualificação da
norma jurídica como se reconhecer direitos implicasse, necessariamente, em legitimar
preconceitos. O mesmo entendimento aplicado para os direitos da maioria é invocado para o
parlamento, quando é afirmado que a maior parte dos parlamentares é contrária à norma e
alega que, se até o momento o legislativo não se manifestou é porque não houve interesse, em
clara demonstração da falta de motivação política para a expansão de direitos e correção de
desigualdades históricas e a disposição em retardar a tramitação de projetos que contrariem os
preceitos religiosos. O deputado questiona se será obrigado a cumprir a norma manipulando a
informação, considerando que o CNJ disciplinava procedimentos cartoriais. Implícita está a
imposição do reconhecimento do modelo nuclear de família como validade única. Classifica a
igualdade como falácia e mais uma vez vincula a experiência da homossexualidade à
degradação moral e social. Escamoteia-se o fundamentalismo religioso a partir da técnica
jurídica e, embora o texto esteja permeado pela hermenêutica do direito, nas entrelinhas
prevalece o argumento religioso.
A partir desse evento é sugestivo questionar quais são os limites da laicidade no Brasil
a partir da análise da atuação de parlamentares evangélicos/as frente a projetos de leis e
políticas públicas que contrariam os preceitos religiosos ou favorecem as instituições
religiosas evangélicas no âmbito de uma sociedade multicultural e plurirreligiosa. Ora, se o
principal motivo para a autuação parlamentar estiver baseado na obstrução e consolidação de
direitos configura-se em afronta para os princípios laicos, ainda que travestidos de defensor de
determinado edifício social, conquanto este edifício também parte da construção humana, está
em constante mutação, logo não tem a rigidez e as fronteiras fixas como pretende o discurso
do parlamentar. Quando traçamos um paralelo entre a trajetória dos direitos reprodutivos e da
homossexualidade na 54ª Legislatura é possível perceber que os/as deputados/as
estrategicamente atacam e contra-atacam formando um tabuleiro no qual sobressai o constante
avanço e o retrocesso no âmbito dos direitos civis. Na mesma medida que o CNJ reconhecia o
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casamento homoparental, a FPE debatia o estatuto da família visando estabelecer o modelo
nuclear como possibilidade única, como analisado a seguir.

5.3 O estatuto da família
Além de inviabilizar políticas públicas e projetos contrários aos preceitos religiosos,
os/as parlamentares evangélicos também executam ações de caráter reativo objetivando minar
conquistas relacionadas, sobretudo aos temas da sexualidade. O Projeto de Lei conhecido
como Estatuto da Família pode ilustrar essa propositura. De autoria do deputado Anderson
Ferreira (PR/PE - IEAD), o projeto de lei153 6583/2013 propõe que a definição de família seja
o núcleo formado exclusivamente na união entre homem e mulher, pelo casamento, união
estável ou comunidade formada pelos pais e seus descendentes. A proposta desconsidera a
união entre pessoas do mesmo sexo.
Para debater o projeto, foi disponibilizada no site do Congresso uma pesquisa para a
participação popular. A enquete obteve, desde o dia 11 de fevereiro de 2014 - quando foi
incluída no portal da Câmara dos Deputados - até 23/05/2014, um milhão de votos
(participação recorde). A enquete questionava se o/a votante concordava com a definição de
família, formada a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o
Estatuto da Família. Até a data da consulta (23/05/14), 62,83% dos participantes votaram a
favor do projeto, 36,8% contra e 0,37% disseram não ter opinião formada.
Diversos deputados (p.ex. Paulo Freire, Marco Feliciano, João Campos, dentre outros),
favoráveis ao projeto, usaram canais como o Twitter para anunciarem a enquete e
estimularem a votação entre seus/suas eleitores/as. A pesquisa gerou efeito viral nas mídias
sociais e somava o maior número de votos em enquetes promovidas pelo Portal da Câmara
dos Deputados. A FPE entendia o projeto como vetor estratégico em relação às demandas
reivindicadas por homossexuais, principalmente por legislar sobre a formação do núcleo
familiar como declara o deputado Takayama154:
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...Eu faço referência hoje à temática da família. Família que também é
defendida nessa questão do gênero por alguns de forma diferente, mas
eu quero trazer essa temática dentro da chamada ótica cristã. E não me
venham com a conversa de dizer que o Brasil é laico. O Brasil não é
laico. O Governo é laico, mas o País é cristão.
A bancada cristã, a bancada evangélica, nós, em especial somos
defensores dos valores ligados à família. O Governo é laico, mas o
Brasil é quase 80% cristão, Srs. Parlamentares, senhores que não
aceitam, mas têm que respeitar.
Eu não estou aqui porque dois homens se amaram. Você, que está me
ouvindo, telespectador ou ouvinte, não está aí porque duas mulheres
ou dois homens se amaram. Família é muito mais coerente. E não
quero ser tachado de fundamentalista, ou coisa parecida, mas é muito
mais coerente eu entender que eu estou aqui porque um homem e uma
mulher constituíram uma família e, pelo seu amor, eu fui concebido.
Agora, dois homens ou duas mulheres jamais vão gerar um ser.
Então, é mais coerente pensar, Sr. Presidente, que uma família só se
constitui com um homem e uma mulher. Se nós queremos a
perpetuação da espécie, usando essa expressão científica da Biologia,
só irá acontecer se um homem e uma mulher formarem a família.
Muitas questões, e, eu diria, algumas ilações, algumas artificiais que
se pretendem colocar, muitas vezes, até à força, como, por exemplo, o
dia da agenda de gênero. Mas que gênero? Só existem o masculino e o
feminino. Aí a coisa fica tão complicada que não se sabe nem como
fazer no banheiro dos colégios, se vão fazer um banheiro de meio
termo...
Meu Deus do céu! A noção tradicional da família, que nós
defendemos legitimamente, e temos argumentação, não pode ser
contrariada por uma argumentação que morre no caminho porque não
tem como continuar.
E a razão de eu estar ocupando esta tribuna, Sr. Presidente, é para
dizer que a família cristã está aqui para gritar a esta Nação brasileira
que nós queremos o nosso direito de sermos respeitados também, o
direito dos nossos eleitores cristãos, das nossas famílias cristãs, que
estão com o grito entalado porque não podem falar por causa de uma
minoria ruidosa.
A raça humana, senhores - quem diria que um dia se teria que fazer
este tipo de pronunciamento -, existe somente com o masculino e o
feminino, e as diferenças entre os sexos dão exatamente à humanidade
uma profunda visão que de outra maneira faltaria.
A posição pró-família não é uma defesa rígida dos valores passados,
como frequentemente querem nos acusar, mas um esforço
fundamentado para remover aquelas coisas que artificialmente
limitam as mulheres, ao mesmo tempo em que protegem o direito das
mulheres e homens de serem diferentes. Porque, para os feministas
recentes aí - e nada contra o feminismo, que fez um trabalho
maravilhoso ao promover a igualdade da mulher -, alguns que existem
por aí - o movimento feminista - ser diferente é ser desigual.
Ora, então, o homem é mulher? E eles dizem que desigual é injusto,
ignorando as diferenças nessa questão sexual do homem e a mulher.
E, pior, meus irmãos, considerando como obstáculos, acabam
declarando guerra às naturezas humanas, tanto a natureza da mulher,
quanto a natureza do homem.
Por isso, eu deixo aqui a minha palavra, a nossa posição, a posição
cristã pela família. E quero dizer que esse trabalho nasce desse forte
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sentimento fraterno e solidário e que muitas vezes alcança grupos
sociais vulnerabilizados.
Nós estamos ajudando a construir uma sociedade. Esse prédio
chamado Brasil não se constrói sobre areia movediça das incertezas.
Só com gente com posição firme é que podemos construir sobre a
rocha que nós cristãos chamamos de rocha eterna, Jesus Cristo.
Por isso, respeitem os cristãos. Respeitem os 80% de famílias cristãs
que existem no Brasil. É um direito de todas as minorias reclamarem.
E ninguém está aqui para dizer que não. Pelo contrário. Mas também
respeitem o direito do grito entalado na garganta das famílias, homens
e mulheres que querem um Brasil melhor. E entendemos que um
Brasil melhor só se constrói com a formação rígida nos valores de
Cristo,
tão
propalados,
mas
tão
pouco
aceitos.
E, aqui, eu quero reiterar o meu compromisso de continuar
defendendo os valores ensinados há séculos pelo Cristianismo.

Na fala do deputado é evidente a conveniência para a interpretação da laicidade. No
entendimento do deputado Takayama, por conta da maioria cristã a laicidade deve estar a
serviço do grupo majoritário, logo a função de defender e proporcionar a igualdade, as
liberdades, a separação entre religião e Estado e a neutralidade (e não isenção) ficariam
obstruídas. Como nas ações que criminalizam o aborto, invoca-se o destino natural das
mulheres para exercer a maternidade, logo objetivo principal da união entre homem e mulher,
visão que impossibilitaria qualquer outro arranjo. O entendimento é tido como tão óbvio que o
deputado se diz espantado pela necessidade de defendê-lo. Em contrapartida alega que a
maioria precisa ser respeitada. Grupos minoritários podem até reivindicar, mas terão que se
contentar com as concessões que lhes forem feitas.
Inicialmente o projeto foi debatido pela Comissão Especial criada para deliberar sobre
o texto. A comissão era formada por 23 deputados (ver quadro baixo) e foi instituída pelo
então presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), em 02 de
fevereiro de 2014. Tinha como Presidente o deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ); 1º
Vice-Presidente o deputado Silas Câmara (PSD/AM - IEAD); 2º Vice-Presidente: Anderson
Ferreira (PR/PE - IEAD); 3º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB/AP - IEAD) e como
Relator o deputado Ronaldo Fonseca (PROS/DF - IEAD). Sugestivo apontar que o
proponente, o relator e a maior parte da comissão eram membros da FPE e declaravam sua
pertença religiosa ligada a agremiações evangélicas.

150

Comissão Especial – Estatuto da Família – Fev./2014
Condição

Nome Parlamentar

Partido

UF

Titular

MARCELO AGUIAR

DEM

SP

T

MANUELA D'ÁVILA

PCdoB

RS

Suplente

GUSTAVO PETTA

PCdoB

SP

T

MARCOS ROGÉRIO

PDT

RO

T

FÁTIMA PELAES

PMDB

AP

T

LEONARDO PICCIANI

PMDB

RJ

T

PROFESSOR SETIMO

PMDB

MA

S

ANTÔNIA LÚCIA

PSC

AC

S

ZEQUINHA MARINHO

PSC

PA

T

JAIR BOLSONARO

PP

RJ

T

JOSÉ LINHARES

PP

CE

T

ANDERSON FERREIRA

PR

PE

S

PAULO FREIRE

PR

SP

T

RONALDO FONSECA

PROS

DF

S

LILIAM SÁ

PROS

RJ

T

PASTOR EURICO

PSB

PE

S

SANDRA ROSADO

PSB

RN

T

PASTOR MARCO FELICIANO

PSC

SP

S

ERIVELTON SANTANA

PSC

BA

T

JEFFERSON CAMPOS

PSD

SP

T

SILAS CÂMARA

PSD

AM

S

AROLDE DE OLIVEIRA

PSD

RJ

S

DIEGO ANDRADE

PSD

MG

T

JOÃO CAMPOS

PSDB

GO

S

ROSINHA DA ADEFAL

PTdoB

AL

T

ERIKA KOKAY

PT

DF

T

IARA BERNARDI

PT

SP

T

MARGARIDA SALOMÃO

PT

MG

T

DUDU LUIZ EDUARDO

PSDC

RJ

S

EROS BIONDINI

PTB

MG

T

AUREO

SD

RJ

S

FERNANDO FRANCISCHINI

SD

PR

Quadro 5 – Elaborada pelo autor – Fonte: Câmara dos Deputados
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Dentre os principais artigos do PL 6583/2013, destacam-se:
Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o
núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma
mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Art. 10 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em
sua base nacional comum, como componente curricular obrigatório, a
disciplina “Educação para família”, a ser especificada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, de acordo com as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e da clientela.
Art. 12 As escolas deverão formular e implantar medidas de
valorização da família no ambiente escolar, com a divulgação anual de
relatório que especifique a relação dos escolares com as suas famílias.
Art. 13 O Dia Nacional de Valorização da Família, que ocorre no dia
21 de outubro de cada ano, nos termos da Lei nº 12.647/2012, deve ser
celebrado nas escolas públicas e privadas com a promoção de
atividades no âmbito escolar que fomentem as discussões
contemporâneas sobre a importância da família no meio social.

Na justificativa o autor do projeto de lei– Anderson Ferreira (PR/PE) – alega que a
principal motivação para propugnar está relacionada com os diversos enfrentamentos, a saber
“desde a grave epidemia das drogas, que dilacera os laços e a harmonia do ambiente familiar,
à violência doméstica, à gravidez na adolescência, até mesmo à desconstrução do conceito de
família, aspecto que aflige as famílias e repercute na dinâmica psicossocial do indivíduo”.
Como pode ser observado, na visão do deputado os múltiplos arranjos familiares são
equivalentes às questões de violência, bem como o corpo que deve ser regulado é o feminino
por conta da possibilidade da gravidez. Para o deputado as demandas acarretadas pelas
transformações sociais contemporâneas devem ser enfrentadas com o auxílio do Estado, logo
cabe ao poder público disciplinar as relações familiares.
Ratifica que principal eixo do projeto é o fortalecimento dos laços familiares a partir
da união conjugal firmada entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade
familiar, por conseguinte evidencia qual é a motivação nucleica de tal plano: o não
reconhecimento de qualquer outra forma de unidade familiar, portanto misógino, patriarcal.
Quando questionado, o relator do projeto deputado federal Ronaldo Fonseca (PROSDF) recorreu a um argumento polêmico para defender o PL. Na avaliação do parlamentar, a
sociedade não pode aceitar a “ditadura de uma minoria”, referindo-se aos homossexuais.
Segundo o parlamentar, a população está “clamando” por participar da discussão sobre o
tema. “Nós vivemos em sociedade, e ela precisa concordar com os atos do cidadão. Não
podemos aceitar a ditadura de uma minoria”, disse Fonseca.
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Já para o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) “recorrer à expressão ditadura de
minoria é jogar sujo. Essas pessoas [os homossexuais] não são uma ditadura e têm vínculos
de amor, como os heterossexuais. Elas não querem impor conceitos nem acabar com a família
tradicional. Querem ser contempladas pela lei porque existem de fato e não vão deixar de
existir por vontade de fundamentalistas religiosos do Congresso”, rebateu. Fonseca nega ser
fundamentalista religioso, mas se define como conservador e reitera que “a família natural é
formada por papai homem e mamãe mulher”. Para o deputado, embora o Supremo Tribunal
Federal (STF) tenha reconhecido a união homoafetiva, o Congresso é o responsável pelas leis
do país.
Conclusão:
A forma de intervenção dos/as representantes religiosos/as desses grupos no espaço
político brasileiro representam potenciais obstáculos para o exercício da laicidade, quando
rompem os limites entre o público e o privado e suprimem da coletividade o direito à
liberdade e à diversidade. A heteronormatividade e a família nuclear são os modelos
paradigmáticos. A ordem natural, bem como o texto sagrado legitimam tais concepções. Ora,
se a maioria é partidária de tais princípios, isolam-se os dissidentes e obstrui-se a
consolidação de direitos. Como afirmado, a internalização de tais concepções é articulada a
partir de outros marcadores de exclusão (classe, etnia, geracional, etc.) que delimitam as
concessões que serão feitas aos grupos minoritariamente empoderados. Estando então a
laicidade problematizada por tais arranjos, tem-se um cenário de alta volatilidade no que
concerne estabelecer as configurações de sua formatação. Embora tenha vetores invioláveis, a
construção desse processo é marcada por avanços e retrocessos. Quando pertinente for, é
invocada e defendida pelos/as parlamentares evangélicos/as ao mesmo tempo em que é
questionada e marginalizada. A partir do desenvolvimento de projetos de lei que confrontam a
expansão de direitos, é possível afirmar que mesmo subsumindo como verdadeira a hipótese
da laicidade à maneira brasileira, ainda assim é imprescindível reconhecer as manobras táticas
empregadas para retardar ou impedir o pleno exercício da igualdade e das liberdades.
:
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CONCLUSÃO

Após idas e vindas do campo de pesquisa, algumas vezes iluminadas pelo referencial
teórico, outras tantas problematizadas por questões com múltiplas respostas e interpretações
que tornavam essa conjuntura significativamente subjetiva, tivemos um grande desafio para
analisar um universo altamente volátil, em contínua construção e em constante processo de
revisões/modificações socioculturais.
É pertinente relembrarmos a estrutura analítica da tese. A partir do referencial teórico
definido no projeto de pesquisa devidamente articulado com os dados da pesquisa de campo,
no primeiro capítulo analisamos a relação entre religião e modernidade e os elementos
subjacentes a esse processo, como o pluralismo religioso, o desenraizamento dos sujeitos, a
periferização da religião, a destradicionalização religiosa e a relativização institucional,
objetivando conceituar, qualificar e tipificar a laicidade.
Com especial interesse tratamos da secularização, elemento que nos permitiu
demonstrar como a atual efervescência religiosa e o pluralismo religioso não significam
necessariamente um reencantamento ou dessecularização, antes apresentam-se como
manifestações que revelam toda a complexidade desse processo e reafirmam a perda de
plausibilidade das instituições religiosas, considerando que os sujeitos religiosos não recorrem
somente aos detentores do poder sacramental para acessar o sagrado. Nesse aspecto,
acompanhamos os aportes teóricos de Bauman e Berman, por entendermos esse período como
fluido, líquido, sem fronteiras e que possibilitam uma pluralidade de modelos religiosos e a
proliferação da oferta de bens simbólicos.

Decorreu daí a necessidade de diferenciar o conceito da secularização e laicidades,
fenômenos que se tocam em determinadas conjunturas, mas que são distintos com
especificidades que os tornam, ao mesmo tempo, peculiares e paradoxais. Revisamos os
modelos da laicidade para demonstrar como a laicidade assume aspectos diversos a depender
das múltiplas variáveis do contexto sócio cultural no qual é construída.
No capítulo 2 interpretamos, a partir da análise da atuação da Frente Parlamentar
Evangélica – FPE, a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à
promulgação de leis e o desenvolvimento de políticas públicas. Para tanto, além de
demonstrar a composição da FPE na 54ª legislatura, sua organização, estrutura e elementos
que caracterizam sua atuação, foram elencados os projetos apresentados pelo conjunto de
parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura e estruturados a partir da pertença e moral
religiosas. Destacamos a caracterização do jeito de ser e fazer da FPE fundamentada na
compreensão própria de laicidade; na ausência de coesão orgânica e partidária; na indicação
de candidatos/as calcada na atuação de figuras proeminentes no âmbito das instituições
religiosas; na utilização do espaço público como espaço para a execução de ritualização
religiosa periódica; na atuação parlamentar legitimada pela palavra religiosa autorizada e
revelada; no ativismo fundamentalista e combate ao mal que ameaça a unidade social a partir
da ética de conveniência e senso de oportunidade.
No capítulo 3 é realizado o exame dos paradoxos da relação entre religião e laicidade a
partir da análise da atuação de parlamentares federais evangélicos/as na 54ª Legislatura
quanto às questões relacionadas aos direitos de reprodução, à sexualidade e/ou que
contemplem temas ligados à regulação dos corpos, bem como a influência na definição dos
programas de governo e estabelecimento de critérios para a tomada de decisões para, em
perspectiva de gênero, identificar a influência dessa dinâmica para o exercício de direitos
individuais, da igualdade e da autonomia dos sujeitos e os desafios oriundos dessa dinâmica
para a laicidade estatal considerando, fundamentalmente, os eventos oriundos da atuação
desses deputados/as na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal –
CDHM - durante o período em que foi presidida por um parlamentar integrante da FPE e a
votação do Plano Nacional de Educação.
O objetivo do capítulo 4 foi identificar a viabilidade da atuação de parlamentares a
partir da defesa dos interesses de determinadas instituições evangélicas e particularismos
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internos de determinados grupos e auto pertença, a partir das articulações e estratégias da
atuação da Frente Parlamentar Evangélica quando do debate sobre a criminalização do aborto
e a apresentação do estatuto do nascituro visando estabelecer os desafios resultantes desses
posicionamentos para valores que são inerentes e, por conseguinte, caracterizam o Estado
Laico, tais como a liberdade e igualdade e que garantem o avanço da inclusão social e da
diversidade.
No quinto capítulo são estabelecidos, ainda, os limites da laicidade no Brasil a partir
da análise da atuação de parlamentares evangélicos/as eleitos/as frente a projetos de leis e
políticas públicas que contrariam os preceitos religiosos e as instituições religiosas
evangélicas no âmbito de uma sociedade multicultural e plurirreligiosa, tendo como ponto de
partida a análise do estatuto da família, a criminalização da homofobia e os direitos da
homoafetividade.
O cenário político e religioso brasileiro têm apresentado novas configurações que
transformam estruturas paradigmáticas, interpõem novas fronteiras, estabelecem desafios e
exigem novas análises para fenômenos efervescentes. Dentre outros fenômenos identificados
nesse campo, a relação entre política e religião tem possibilitado a manifestação de diversos
eventos que, dentre outros fatores, questionam os limites e/ou a existência de fato da laicidade
no Brasil. Essa temática pode ser identificada no movimento pentecostal que, durante muito
tempo, manteve-se alheio a questões públicas e políticas, mas na contemporaneidade se
apresenta plenamente adaptado à cultura partidária inclusive com a elaboração de projetos
para a manutenção e ampliação do seu quinhão de poder e espólio político.
Nesse sentido, torna-se corriqueiro encontrar publicações na mídia pautadas da
seguinte forma: Pacto com evangélicos garante aprovação do Acordo Brasil-Vaticano
(Portal Vermelho: 27 de agosto de 2009); Serra busca apoio da Assembleia de Deus; PT
também vai atrás (Redação Terra: 30/09/2010); Líder da Assembleia de Deus afirma:
“Dilma tem que fazer manifestações públicas claras contra o aborto” (Estadão:
06/10/2010); Em carta, Dilma assina compromisso contra o aborto (O Estado de São Paulo:
15 de outubro de 2010); Bancada Evangélica pressiona e PL 122/06 é adiada (odiario.com:
13 de maio de 2011); Dilma suspende ‘kit gay’ após protesto da bancada evangélica (Folha
de São Paulo: 25 de maio de 2011); Sucesso eleitoral da Assembleia de Deus é três vezes
maior que o do PT (Valor Econômico: 01/08/2011).
Diante desse cenário, consideramos válida a hipótese de que a atuação de
candidatos/as e parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura, bem como a forma de
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intervenção dos/as representantes religiosos/as desses grupos no espaço político brasileiro
representam potenciais obstáculos para o exercício da laicidade, quando rompem os limites
entre o público e o privado e suprimem da coletividade o direito à liberdade e à diversidade.
Outrossim, também aventamos a hipótese de que essa típica atuação de religiosos/as
evangélicos/as no espaço público brasileiro pode ser a marca nucleica de um jeito próprio
de vivenciar o fenômeno, já que é possível falar em laicidades (seguindo a propositura de
Baubérot e Milot, 2011) e a configuração assumida por cada uma delas estará condicionada
pelos limiares do tempo e em consonância com os indicadores e as demandas históricosociais correspondentes.
Observamos que as instituições (políticas e religiosas) e os sujeitos mantêm uma
relação dialética com os contextos culturais nos quais estão inseridos. Por conseguinte, as
formas identitárias modificam-se apresentando características distintas de acordo com o
momento histórico, social, político e econômico num movimento relacional em que as trocas
e influências, apesar de silenciosas, são muito mais intensas do que aquelas admitidas.
Embora nossa pesquisa considere a presença de evangélicos/as no parlamento como elemento
principal no questionamento da laicidade estatal, há que se considerar que essa chave
interpretativa não oferece respostas para todas as problemáticas oriundas do campo religioso
brasileiro. Soma-se a isso a instabilidade das categorias analíticas, seguindo a proposta
sinalizada por Sandra Harding (1993), a subjetividade dos sujeitos e o caráter fluido do
objeto.
Acompanhamos os aportes teóricos que identificam o processo da laicidade como uma
contínua construção. No entanto, embora plenamente conectada com os limiares do tempo e
espaço estará estruturada sempre a partir de quatro elementos, a saber: liberdade de
consciência; igualdade entre convicções religiosas e filosóficas; separação entre o Estado e
Igreja e/ou autonomia política; e a neutralidade estatal, sem impor formas estáticas, lineares e
imutáveis, mas configuradas em consonância com as demandas históricas e sociais (Milot e
Baubérot, 2011).
Em consonância com os princípios democráticos, esse ideal de laicidade é antes um
instrumento, um método ou processo e não uma ideologia, logo serve para o conjunto da
sociedade. Por não ser imposta de fora pronta e acabada ou por simples anuência normativa,
sua construção depende da vontade de todos os indíviduos desse grupo social. Inicialmente é
um ideal, mas se transforma em experiência concreta na medida em que avança. Pressupõe
multiplos arranjos e alternativas, razões pelas quais é possível estabelecer que na
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conteporaneidade a conjuntura brasileira requisita um processo laico mediador para
proporcionar aos sujeitos: a experiência das liberdades em plenitude, a resistência contra a
exclusão e a igualdade para a convivência na diversidade/pluralidade.
Contra a argumentação proposta pela FPE em relação aos direitos de mando da
maioria, vale esclarecer que a maioria nem sempre tem razão e, além de suspeitoso, esse
entendimento pode marginalizar a minoria. Isso não implica na eliminação do debate com a
imposição da uniformidade, pelo contrário. O debate deve ser realizado, porém na dimensão
da participação igualitária e com alteridade visando à consolidação e ampliação dos direitos
civis em plena conformidade com as demandas da atualidade.
Deve se reconhecer as muitas ações no Brasil, sobretudo dos legislativos, que
questionam o valor e a concretude da laicidade. Para além dos temas já discutidos citamos,
por exemplo, o impacto da supressão da igualdade de gênero nos planos de educação
discutidos nas esferas estaduais e municipais, o Decreto 7007 que promulgou o acordo entre o
Estado Brasileiro e o Vaticano, a tramitação do PLC 160/09 proposto pelo deputado George
Hilton (PRB/MG – IURD) que cria a Lei Geral das Religiões, além das recorrentes
manifestações de intolerância religiosa, de gênero e étnicas vistas nos meios de comunicação,
nas instituições religiosas e replicadas no cotidiano.
Dessa forma, embora na contemporaneidade a percepção de retrocesso seja a marca
principal da laicidade estatal brasileira, deve-se reconhecer que é um movimento que implica
variações de ritmo, de sentido, de direção, de avanço ou recuo e mesmo de intervalos de
imobilização, porquanto não caminha unicamente em progressão e o percurso não é tão
somente avante. Problematizada pelo elemento tempo e espaço, a laicidade assemelha-se ao
percurso de um rio que assume aspectos diversificados de acordo com as múltiplas variáveis,
ou seja, às vezes acredita-se que o debate tenha diminuído ou mesmo acabado, contudo
novamente renasce, por muitas vezes de pontos e lugares não esperados.
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Anexos
Anexo 1
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREVISTA
Eu,____________________________________________ portador do RG nº ___________
Residente à Rua _________________________ nº____ Cidade _________________ no
Estado de ________, declaro estar ciente que participo da pesquisa intitulada “República
Federativa Evangélica: a laicidade problematizada pela atuação dos/as candidatos/as e
parlamentares evangélicos/as nas campanhas eleitorais e no Congresso Nacional no período
de 2010 a 2014”, desenvolvida no Programa de Graduação em Ciências da Religião, da
Universidade Metodista de São Paulo. Declaro ainda que fui esclarecido/a que a pesquisa tem
por objetivo estabelecer em que medida a relação entre religião e política produz obstáculos
para a consolidação do Estado laico ou se essas características podem ser apontadas como um
jeito próprio de vivenciar o fenômeno da laicidade e, para tanto, consistirá na realização de
entrevista, sendo que serei esclarecido/a acerca de quaisquer dúvidas que se levantarem antes
e durante a pesquisa.
Declaro estar ciente de que posso retirar minha autorização em qualquer fase da pesquisa,
sem qualquer penalização e prejuízo, e que a pesquisa não envolve quaisquer riscos a minha
pessoa.
Concedo à UMESP totais direitos quanto ao uso do material coletado com finalidade de
ensino e divulgação, dentro das normas vigentes, bem como publicação em jornais e/ou
revistas científicas do país e do exterior, garantido o sigilo de minha identidade, de maneira
a assegurar minha privacidade com relação a possíveis dados confidenciais pertinentes à
pesquisa.
____________, ___________ de ______________de 201__.

NOME/ASSINATURA:
RG:
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Anexo 2
BANCADA EVANGÉLICA - 54ª Legislatura (2011 – 2014)
TOTAL

DEPUTADO

PARTIDO
ATUAL

PARTIDO
ANTERIOR

UF

Titular / Suplente / Efetivado

PRB

BA

Suplente

PP

PB

01

Acelino Popo

02

Aguinaldo Ribeiro

03

Anderson Ferreira

PR

04

André Zacharow

PMDB

05

Andréia Zito

PSDB

06

Antônia Lúcia

PSC

07

Arolde de Oliveira

PSD

08

Aureo

Solidariedade

09

Benedita

10

Bispo Antônio Bulhões

11

Bruna Furlan

12

Cleber Verde

13

Delegado Francischini

14

Dona Iris Rezende

15

Dr. Adilson Soares

16

IGREJA

SITUAÇÃO

Igreja Batista Caminho das Águas

Novo

Titular

Batista

Reeleito

PE

Titular

Assembleia de Deus

Novo

PR

Titular

Batista

Reeleito

RJ

Titular

Batista

Reeleito

AC

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

DEM

RJ

Titular

Batista

Novo

PRTB

RJ

Titular

Metodista

Novo

PT

RJ

Titular

Presbiteriana

Novo

PRB

SP

Titular

IURD

Reeleita

PSDB

SP

Titular

Congregação Cristã no Brasil

Reeleito

PRB

MA

Titular

Assembleia de Deus

Novo

PR

Titular

Assembleia de Deus

Novo

PMDB

GO

Titular

Cristã Evangélica

Novo

PR

RJ

Titular

Batista

Nova

Edinho Araújo

PMDB

SP

Titular

Presbiteriana

Novo

17

Edmar Arruda

PSC

PR

Titular

Presbiteriana

Novo

18

Eduardo Cunha

PMDB

RJ

Titular

Sara Nossa Terra

Novo

19

Edvaldo Holanda Junior

PTC

MA

Não está em exercício

Batista

Novo

20

Erivelton Santana

PSC

BA

Titular

Assembleia de Deus

Reeleita

21

Fátima Pelaes

PMDB

AP

Titular

Assembleia de Deus

Novo

22

Filipe Pereira

PSC

RJ

Titular

Assembleia de Deus

Nova

Solidariedade

PSDB / PEN
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23

Francisco Floriano

PR

RJ

Titular

Mundial do Poder de Deus

Novo

24

Garotinho

PR

RJ

Titular

Presbiteriana

Novo

25

George Hilton

PRB

MG

Titular

IURD

Reeleito

26

Gilmar Machado

PT

MG

Prefeito de Uberlândia

Batista

Reeleito

27

Grilo

MG

Titular

Internacional da Graça de Deus

Novo

28

Henrique Afonso

AC

Titular

Comunidade Shama

Reeleito

29

Jefferson Campos

30

João Campos

31

Solidariedade

PSL

PV

SP

Titular

Quadrangular

Reeleito

PSDB

PSD

PSB

GO

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

Jonathan de Jesus

PRB

RR

Titular

IURD

Nova

32

Jorge Pinheiro

PRB

MG

Não está em exercício

IURD

Novo

33

Jorge Tadeu Mudalen

DEM

SP

Titular

Internacional da Graça de Deus

Reeleito

34

Josué Bengtson

PTB

PA

Titular

Quadrangular

Novo

35

Laércio Oliveira

Solidariedade

SE

Titular

Presbiteriana

Reeleito

36

Lauriete Rodrigues de Almeida

PSC

ES

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

37

Leonardo Quintão

PMDB

MG

Titular

Presbiteriana

Novo

38

Liliam Sá

PROS

RJ

Titular

Presbiteriana

Novo

39

Lincoln Portela

PR

MG

Titular

Batista

Reeleito

40

Lindomar Garçon

PV

RO

Não está em exercício

Assembleia de Deus

Reeleito

41

Lourival Mendes

PTdoB

MA

Titular

Batista

Novo

42

Manato

43

PR

PR

Solidariedade

PDT

ES

Titular

Cristã Maranata

Novo

Marcelo Aguiar

DEM

PSC / PSD

SP

Titular

Igreja Renascer

Novo

44

Márcio Marinho

PRB

BA

Titular

IURD

Novo

45

Marco Feliciano

PSC

SP

Titular

Assembleia de Deus

Novo

46

Marcos Rogério

PDT

RO

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

47

Mário de Oliveira

PSC

MG

Renunciou

Quadrangular

Novo

48

Missionário José Olimpo

PP

SP

Titular

Mundial do Poder de Deus

Novo

49

Natan Donadon

sem partido

RO

Cassado

Não identificado

Reeleito

50

Neilton Mulim

PR

RJ

Prefeito de São Gonçalo

Batista

Reeleito
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51

Nilton Capixaba

PTB

RO

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

52

Onyx Lorenzoni

DEM

RS

Titular

Luterano

Novo

53

Otoniel Lima

PRB

SP

Titular

IURD

Nova

54

Oziel Oliveira

PDT

BA

Titular

Batista

Novo

55

Pastor Eurico

PSB

PE

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

56

Pastor Heleno

PRB

SE

Prefeito de Canindé

IURD

Novo

57

Pastor Paulo Freire

PR

SP

Titular

Assembleia de Deus

Novo

58

Ricardo Quirino

PRB

DF

Não está em exercício

IURD

Novo

59

Roberto de Lucena

PV

SP

Titular

O Brasil Para Cristo

Novo

60

Romero Rodrigues

PSDB

PB

Prefeito de Campina Grande

Não identificado

Reeleito

61

Ronaldo Fonseca

PROS

DF

Titular

Assembleia de Deus

Reeleita

62

Ronaldo Nogueira

PTB

RS

Suplente

Assembleia de Deus

Novo

63

Rosinha da Adefal

PTdoB

AL

Titular

Sara Nossa Terra

Nova

64

Ruy Carneiro

PSDB

PB

Titular

Sara Nossa Terra

Reeleito

65

Sabino Castelo Branco

PTB

AM

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

66

Sérgio Brito

PSD

PDT

BA

Titular

Batista

Reeleito

67

Silas Câmara

PSD

PSC

AM

Titular

Assembleia de Deus

Reeleito

68

Sueli Vidigal

PDT

ES

Titular

Batista

Reeleita

69

Takayama

PSC

PR

Titular

Assembleia de Deus

Novo

70

Vaz de Lima

PSDB

SP

Titular

Presbiteriana

Novo

71

Vitor Paulo

PRB

RJ

Titular

IURD

Novo

72

Walney Rocha

PTB

73

Walter Tosta

PSD

74

Washington Reis

PMDB

75

Zé Vieira

PROS

76

Zequinha Marinho

PSC

PR

PMN

PR

RJ

Titular

Comunidade Pentecostal Sarando a Terra Ferida

Novo

MG

Titular

Batista

Novo

RJ

Titular

Nova Vida

Reeleito

MA

Titular

Assembleia de Deus

Novo

PA

Titular

Assembleia de Deus

Novo
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Anexo 3 – Partidos Políticos Brasileiros155
1

SIGLA

NOME

DEFERIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO
1

PMDB

DEMOCRÁTICO

30.6.1981

BRASILEIRO
2

PTB

3

PDT

4

PT

5

DEM

6

PCdoB

7

PSB

8

PSDB

9

PTC

10

PSC

11

PMN

12

PRP

13

PPS

14

PV

15

PTdoB

16

PP

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
PARTIDO DOS
TRABALHADORES
DEMOCRATAS
PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL
PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA
PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA
PARTIDO VERDE
PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL
PARTIDO PROGRESSISTA

PRESIDENTE NACIONAL

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER
LULIA

Nº

15

3.11.1981

CRISTIANE BRASIL

14

10.11.1981

CARLOS LUPI

12

11.2.1982

11.9.1986
23.6.1988

1°.7.1988

RUI GOETHE DA COSTA
FALCAO
JOSÉ AGRIPINO MAIA
LUCIANA BARBOSA DE
OLIVEIRA SANTOS
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA
DE BARROS

13

25
65

40

24.8.1989

AÉCIO NEVES DA CUNHA

45

22.2.1990

DANIEL S. TOURINHO

36

29.3.1990

EVERALDO DIAS PEREIRA

20

25.10.1990

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

33

29.10.1991

OVASCO ROMA ALTIMARI
RESENDE

44

19.3.1992

ROBERTO FREIRE

23

30.9.1993

JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA

43

11.10.1994

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA
RESENDE

70

16.11.1995

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

11

19.12.1995

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

16

PARTIDO SOCIALISTA DOS
17

PSTU

TRABALHADORES
UNIFICADO

155

Partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidospoliticos>. Acesso em 15/01/2015.
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PARTIDO COMUNISTA

18

PCB

19

PRTB

20

PHS

21

PSDC

22

PCO

23

PTN

24

PSL

25

PRB

26

PSOL

27

PR

28

PSD

29

PPL

30

PEN

31

PROS

32

SD

SOLIDARIEDADE

24.9.2013

33

NOVO

PARTIDO NOVO

15.9.2015

34

REDE

REDE SUSTENTABILIDADE

22.9.2015

GABRIELA BARBOSA BATISTA

35

PMB

PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA

29.9.2015

SUÊD HAIDAR NOGUEIRA

BRASILEIRO
PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO
PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE
PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTÃO
PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA
PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
PARTIDO DA REPÚBLICA
PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO
PARTIDO PÁTRIA LIVRE
PARTIDO ECOLÓGICO
NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL

9.5.1996

IVAN MARTINS PINHEIRO*

21

18.2.1997

JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ

28

20.3.1997

EDUARDO MACHADO E SILVA
RODRIGUES

31

5.8.1997

JOSÉ MARIA EYMAEL

27

30.9.1997

RUI COSTA PIMENTA

29

2.10.1997

JOSÉ MASCI DE ABREU

19

2.6.1998

LUCIANO CALDAS BIVAR

17

25.8.2005

MARCOS ANTONIO PEREIRA

10

15.9.2005

RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAÚJO

50

19.12.2006

ALFREDO NASCIMENTO

22

27.9.2011

4.10.2011

19.6.2012

24.9.2013

GUILHERME CAMPOS JÚNIOR,
no exercício da presidência
SÉRGIO RUBENS DE ARAÚJO
TORRES
ADILSON BARROSO OLIVEIRA

EURÍPEDES G.DE MACEDO
JÚNIOR
PAULO PEREIRA DA SILVA
JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA B.
AMOÊDO

55

54

51

90

77
30

18
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Anexo 4
Roteiro da entrevista
A entrevista semiestruturada e diretiva, junto a candidatos/as e/ou políticos/as
eleitos/as visa obter informações, conhecer e identificar motivações, atitudes, opiniões,
conjecturas, sensações e críticas quanto aos limites da laicidade no Brasil a partir de temas
específicos e aportes pertencentes à agenda parlamentar e à esfera pública como, por exemplo,
a atuação desses sujeitos frente a escândalos, propositura e aprovação de projetos de leis e
políticas públicas que contrariam os preceitos religiosos ou favorecem as instituições
religiosas no âmbito de uma sociedade multicultural e plurirreligiosa. Pressupõe um
instrumento de coleta de dados e, considerando o objetivo nucleico da pesquisa, serão
estabelecidas perguntas chave, previamente formuladas e com uma ordem preestabelecida. A
pauta será orientada pelas seguintes questões:
1. O que motivou sua entrada para a política partidária?
2. Por que ocupar um cargo público é importante para sua trajetória?
3. O/a Sr./a pode falar um pouco sobre sua atuação no Congresso?
4. O/a Sr./a pode destacar alguns projetos de sua autoria?
5. O que o/a Sr./a pode apontar como os principais problemas da sociedade
brasileira?
6. Atualmente é possível perceber uma forte presença de religiosos/as no cenário
político brasileiro. Como o Sr./a entende essa presença?
7. O que o/a Sr./Sra. entende por laicidade?
8. Há alguma contribuição para a coletividade que possa ser destacada pelo fato
do/a parlamentar ser religioso/a? E obstáculos?
É possível identificar algum avanço no parlamento oriundo especificamente da atuação da
FPE?
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Anexo 5

189

Anexo 6
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Anexo 7
Quadros

editados

pelo

autor.

Fonte:

Congresso

Nacional.

Disponível

em:

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005>.
Acesso em outubro/2014.
Projetos Lei
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

1

PL 130/2011

Altera a Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, para que famílias cuja renda mensal
per capita seja inferior a meio salário mínimo
possam fazer jus ao Benefício de Prestação
Continuada e Benefícios Eventuais.

Antonio Bulhões

PRB

03/02/2011

2

PL 58/2011

Dispõe sobre o reconhecimento da arte
evangélica como cultura no Brasil e dá outras
Providências.

Lourival Mendes

PTdoB

03/02/2011

3

PL 279/2011

Altera o art. 3º da Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, para incluir a emissão e
apresentação de carteira de identidade para
crianças a partir de seis anos como
condicionalidade para o pagamento do BolsaFamília.

Andreia Zito

PSDB

08/02/2011

4

PL 309/2011

Altera o art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para dispor sobre a
obrigatoriedade do ensino religioso nas redes
públicas de ensino do país.

Pastor Marco Feliciano

PSC

09/02/2011

5

PL 561/2011

Atribuir responsabilidade à União pelo
pagamento do auxílio-funeral a famílias
carentes.

Lindomar Garçon

PV

23/02/2011

6

PL 592/2011

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984
- Lei de Execução Penal - para dispor sobre a
aplicação do regime disciplinar máximo ao
preso provisório ou condenado envolvido em
organizações criminosas, quadrilha ou bando
ou no comandando de rebeliões e crimes
dentro ou fora do presídio.

Fernando Francischini

PSDB

24/02/2011

7

PL 623/2011

Dispõe sobre o atendimento aos usuários de
drogas e aos alcoólatras, nos hospitais da
Rede Pública.

Missionário José Olímpio

PP

01/03/2011

8

PL 734/2011

Autoriza o Poder Público a criar o Programa
"Viver de bem" - Sem Estigma e Preconceito
no Brasil.

Marcelo Aguiar; Acelino Popó;
Lauriete

PSC
;PRB
;PSC

16/03/2011

9

PL 733/2011

Disciplina o inciso III do art. 19 e o caput do
art. 226 da Constituição Federal, que tratam
da vedação ao Poder Público de criar
distinções e preferências entre brasileiros e
da especial proteção do Estado à família.

PSC
Marcelo Aguiar; Lauriete; Acelino
;PSC
Popó
;PRB

16/03/2011

10

PL 1065/2011

Cria o programa "UM LAR PARA MIM", institui
o auxílio-adoção para o servidor público
federal que acolher criança ou adolescente
órfão ou abandonado.

Anthony Garotinho

PR

13/04/2011

11

PL 1021/2011

Institui o Programa Nacional "Papai do Céu
na Escola".

Pastor Marco Feliciano

PSC

13/04/2011

12

PL 1085/2011

Dispõe sobre a assistência para a mulher
vítima de estupro que vier a optar por realizar
aborto legal.

Cleber Verde

PRB

14/04/2011

PL 1101/2011

Altera o art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, visando destinar parte dos
recursos oriundos dos royalties do petróleo
para as Confederações e Federações de
Pesca, e dá outras providências.

Cleber Verde

PRB

14/04/2011

13
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14

PL 1190/2011

Institui o "Dia do Nascituro", a ser
comemorado no dia 8 de outubro de cada
ano, e dá outras providências.

João Campos

PSDB

27/04/2011

15

PL 1545/2011

Inclui art. 128-A no Decreto-Lei nº 2.848, de
07 de dezembro de 1940.

Eduardo Cunha

PMDB

08/06/2011

16

PL 1672/2011

Institui o "Dia do Orgulho Heterossexual", a
ser comemorado no terceiro domingo de
dezembro.

Eduardo Cunha

PMDB

28/06/2011

17

PL 1791/2011

Declara o "Encontro para a Consciência
Cristã", realizado na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba, Patrimônio
Cultural Imaterial do Brasil.

Romero Rodrigues

PSDB

07/07/2011

18

PL 1899/2011

Altera a redação de dispositivos da Lei n.º
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que "define
os crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor".

Roberto de Lucena

PV

02/08/2011

PL 2020/2011

Altera o art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa
Família, para dispor sobre o limite do
benefício variável.

Romero Rodrigues

PSDB

16/08/2011

PL 2254/2011

Altera a Lei nº 9.250 de 26 de dezembro de
1995 que "Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências", para incluir dentre as possíveis
deduções da base de cálculo da Declaração
de Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa
Física, percentual com despesas para
aquisição de um único imóvel por célula
familiar, na forma que dispõe.

Edivaldo Holanda Junior

PTC

13/09/2011

21

PL 2420/2011

Altera os §§ 4º e 5º do art. 29 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para
dispor sobre a vedação de anotações
desabonadoras na Carteira de Trabalho e
Previdência Social do empregado.

Romero Rodrigues

PSDB

28/09/2011

22

PL 2508/2011

Acrescenta parágrafo ao art. 77 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que Dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.

Dr. Grilo

PSL

10/10/2011

23

PL 2550/2011

Dispõe sobre a instituição do Programa
Nacional de Coleta e Doação de Alimentos e
dá outras providências

Antonio Bulhões

PRB

19/10/2011

Assegura aos clérigos o exercício dos atos
litúrgicos em estrita conformidade com os
respectivos ordenamentos religiosos.

Eros Biondini; João Campos;
Mendonça Prado; Ronaldo
Fonseca; Lourival Mendes;
Pastor Marco Feliciano ;Salvador
Zimbaldi; Izalci; Professora
Dorinha Seabra Rezende
;Vicente Arruda; Edmar Arruda;
Liliam Sá; Heleno Silva; Walney
Rocha; Francisco Floriano;
Sandro Mabel; George Hilton;
Zequinha Marinho; Roberto de
Lucena; Paulo Freire; Costa
Ferreira; Júlio Delgado; Aureo;
Sandes Júnior; Carlos Alberto
Leréia; Newton Cardoso; Jutahy
Junior; Davi Alves Silva Júnior;
Josué Bengtson; Mário de
Oliveira; Sibá Machado; Pedro
Chaves; Gilmar Machado;
Roberto Balestra; Leonardo
Quintão; Silas Câmara; Vicente
Candido; Rui Palmeira; Biffi;
Takayama; Lauriete

19

20

24

PL 2756/2011

23/11/2011

193

25

PL 2994/2011

Altera dispositivos das Leis n° 8.072, de 25 de
julho de 1990 que dispõe sobre crimes
hediondos, bem como inclui parágrafo único
Aguinaldo Ribeiro
no art. 39 da Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

26

PL 3035/2011

Altera o art. 20 da Lei Orgânica da Assistência
Social - LOAS.

Aguinaldo Ribeiro

PP

21/12/2011

PL 3045/2011

Concede isenção da contribuição de
seguridade social às entidades religiosas,
relativamente às remunerações para, devidas
ou creditadas, em virtude de obras de
construção de templos ou da sede social.

Aguinaldo Ribeiro

PP

21/12/2011

PL 3050/2011

Altera o §2º do art. 10 da Lei 9.263, de 12 de
janeiro de 1996, que trata do planejamento
familiar, de forma a permitir a realização da
laqueadura tubárea nos períodos de parto ou
aborto em caso de cesária anterior.

Aguinaldo Ribeiro

PP

21/12/2011

29

PL 3373/2012

Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa
de inscrição em concursos públicos
promovidos pela Administração Pública
Márcio Marinho
Federal para os candidatos desempregados
ou integrantes de família de baixa renda.

PRB

07/03/2012

30

PL 3364/2012

Altera o inciso VI do art. 46 e o § 3º do art.
68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998 que dispõe sobre os direitos autorais.

Pastor Marco Feliciano

PSC

07/03/2012

31

PL 3419/2012

Estabelece a inscrição automática dos
beneficiários do Programa Bolsa Família na
Tarifa Social de Energia Elétrica.

Eduardo da Fonte

PP

13/03/2012

32

PL 3658/2012

Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do
art. 220 da Constituição Federal".

Jorge Tadeu Mudalen

DEM

11/04/2012

33

PL 3853/2012

Institui o dia 03 de março como o "Dia
Nacional da Igreja O Brasil Para Cristo"

Roberto de Lucena

PV

11/05/2012

34

PL 3875/2012

Altera os arts. 1.557, 1.559 e 1.560 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, estabelecendo nova hipótese para a
anulação do casamento.

Manato

PDT

16/05/2012

35

PL 3938/2012

Dispõe sobre a dispensa da família do doador
de órgãos de pagamento ao serviço funerário
de taxas, emolumentos e tarifas devidas em
razão da realização de funeral.

Manato

PDT

24/05/2012

36

PL 4331/2012

Acrescenta o inciso IV ao § 1º do art. 29 da
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá
outras providências.

Pastor Marco Feliciano

PSC

22/08/2012

PL 4413/2012

Acrescenta o art. 31-A à Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, que "cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8º do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher;
dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências".

Otoniel Lima

PRB

05/09/2012

27

28

37

PP

15/12/2011
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38

PL 4625/2012

39

PL 4811/2012

40

PL 4908/2012

Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, que "Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras
providências", com a finalidade de disciplinar
a inclusão de nome de usuário inadimplente
em cadastro de consumidores
Institui o dia 3 de março como o "Dia
Nacional da Igreja O Brasil Para Cristo".
Dá nova redação aos arts. 544, 1.561, 1.723,
1.789, 1.797, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832,
1.836, 1.837, 1.838, 1.839, 1.845, 1.846 e
2.003 da Lei nº 10.460, de 10 de janeiro de
2002, que "Institui o Código Civil", e ao art.
990 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que "Institui o Código de Processo
Civil", acrescenta e revoga dispositivos e dá
outras ...

Jefferson Campos

PSD

31/10/2012

Roberto de Lucena

PV

05/12/2012

Takayama

PSC

19/12/2012

PL 5069/2013

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.

PMDB
;PSB
;PDT
Eduardo Cunha; Isaias Silvestre; ;PSC
João Dado; Andre Moura; Arolde ;PSD
de Oliveira; Padre Ton; Arnaldo
;PT
Faria de Sá; Aureo; Lincoln
;PTB
Portela; João Campos; Roberto
;PRTB
de Lucena; Marcos Rogério; José ;PR
Linhares
;PSDB
;PV
;PDT
;PP

PL 5108/2013

Altera a Lei nº Lei nº 11.901, de 12 de
janeiro de 2009, para permitir o exercício da
profissão de bombeiro civil para os
possuidores de formação de bombeiro em
organizações militares.

Aureo

PRTB

06/03/2013

PL 5432/2013

Regulamenta a Emenda Constitucional nº
66/2010, referente ao novo tratamento do
divórcio, dando nova redação aos arts. 1571,
1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1584,
1601, 1695, 1700, 1701, 1702, 1703, 1707,
1708 e 1723 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, que "Institui o Código Civil",
e aos arts. 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 e
1124-A da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que "Institui o Código de Processo
Civil", acrescentando a esta o art. 1102-D,
revogando dispositivos e dando outras ...

Takayama

PSC

23/04/2013

44

PL 5544/2013

Considera entidades religiosas, reconhecidas
como entidades beneficentes de assistência
social, como colaboradoras de interesse
público, nos termos do inciso I, art. 19 da
Constituição Federal.

Liliam Sá

PSD

08/05/2013

45

PL 5618/2013

Autoriza o Poder Executivo a transformar em
Projeto de Estado o programa denominado Fé
na Prevenção.

Erivelton Santana

PSC

21/05/2013

46

PL 6033/2013

Revoga a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de
2013.

Eduardo Cunha

PMDB

06/08/2013

PL 6247/2013

Acrescenta o § 8º ao art. 68 da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, a fim de vedar a
cobrança de direitos autorais sobre a
execução pública de composições musicais ou
lítero-musicais, ou a utilização de fonogramas
em eventos restritos a parentes e amigos,
realizados em local interditado ao público em
geral, e de natureza religiosa ou cultural sem
a cobrança de ingresso.

Marcos Rogério

PDT

03/09/2013

41

42

43

47

27/02/2013
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48

PL 6551/2013

Institui o Programa Bolsa-Creche, que
permite deduções no imposto de renda às
pessoas físicas e jurídicas que destinarem
recursos para ingresso em instituições
privadas de atendimento a crianças de zero a
três anos, em situação de hipossuficiência
econômica, e dá outras providências.

49

PL 6583/2013

Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá
outras providências.

Anderson Ferreira

PR

16/10/2013

50

PL 6584/2013

Institui a" Semana Nacional de Valorização da
Família", que Integrará o Calendário Oficial do Anderson Ferreira
País.

PR

16/10/2013

51

PL 6605/2013

Altera a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de
2011, que institui o Programa de Apoio à
Conservação Ambiental e o Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

Henrique Afonso

PV

22/10/2013

52

PL 6657/2013

Dispõe sobre o combate à violência e à
discriminação político-eleitorais contra a
mulher.

Fátima Pelaes

PMDB

30/10/2013

53

PL 6736/2013

Assegura o direito de guarda e adoção a
quem recolher criança abandonada.

Lourival Mendes

PTdoB

07/11/2013

54

PL 7047/2014

Cria o Programa Família Acolhedora na
Família Extensa, conforme art. 227 da
Constituição Federal e arts. 4º, 25 e 101 do
Estatuto da Criança e do Adolescente,
visando propiciar o acolhimento de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar
por decisão judicial.

Paulo Freire

PR

04/02/2014

55

PL 7180/2014

Altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Erivelton Santana

PSC

24/02/2014

56

PL 7446/2014

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente - para
aprimorar o combate a qualquer forma de
lesão aos direitos fundamentais da criança ou
adolescente.

Onyx Lorenzoni

DEM

23/04/2014

57

PL 7532/2014

Dispõe sobre medidas de proteção de
crianças e adolescentes.

Liliam Sá

PROS

08/05/2014

58

PL 7632/2014

Dispõe sobre o prazo para a conclusão do
processo de adoção, a adoção intuitu
personae e sobre a entrega de crianças em
adoção, com a respectiva alteração dos
Artigos 47, 50, 152 e 166 da Lei nº
8.069/1990 e dá outras providências.

Liliam Sá

PROS

29/05/2014

59

PL 7663/2014

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
(Crimes Hediondos), para classificar como
hediondo os crimes resultantes de
preconceito de raça ou cor.

Benedita da Silva

PT

04/06/2014

60

PL 7787/2014

Dispõe sobre tratados internacionais
diplomáticos e comerciais celebrados pela
República Federativa do Brasil.

Roberto de Lucena

PV

10/07/2014

61

PL 8116/2014

Dispõe sobre a proteção ao nascituro.

Alberto Filho; Arolde de Oliveira;
Aníbal Gomes

PMDB
;PSD
;PMDB

19/11/2014

62

PL 8265/2014

Altera a Lei 9.294, de 1996, que "Dispõe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da
Constituição Federal", para alterar o grau Gay
Lussac para definir bebidas alcoólicas e fixar
o horário da veiculação de propaganda
comercial nas emissoras de rádio e televisão.

Amauri Teixeira

PT

16/12/2014

63

PL 8314/2014

Dispõe sobre o requerimento administrativo
de guarda compartilhada provisória pelo
cônjuge do genitor.

Liliam Sá; Ronaldo Fonseca

PROS
;PROS

18/12/2014

Onyx Lorenzoni

DEM

09/10/2013
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Indicação
Proposições Ementa

Autor

UF Partido

Apresentação

INC 84/2011

Sugere a Excelentíssima Senhora Presidenta da República alterar o
Decreto Presidencial 5.520 de 24 de agosto de 2005, incluído um
representante da Aliança Cristã Evangélica Brasileira (ACEB) na área do
patrimônio cultural, indicado pelos membros da sociedade civil nos
colegiados setoriais, como parte integrante do plenário do CNPC.

Lourival Mendes

MA

PTdoB

17/02/2011

INC 709/2011

Sugere ao Ministro da Justiça, à Ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, à Ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e à
Ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome a ação
coordenada para a criação da Campanha Nacional Contra o Abandono de
Crianças.

Washington Reis

RJ

PMDB

15/06/2011

INC 1353/2011

Sugere a Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, a criação de Programa de Ressocialização de
Prostitutas dispondo sobre a recuperação da dignidade humana de
prostitutas ou profissionais do sexo.

Sérgio Brito

BA

PSC

25/08/2011

INC 1760/2011

Sugere a Ministra da Secretaria Nacional de Direitos Humanos a
realização de Consulta Pública para a criação do Ano e do Dia Nacional
de Combate à Violência Praticada Contra Criança Indígena

Roberto de Lucena

SP

PV

03/10/2011

INC 2604/2012

Sugere a inclusão do incentivo à abstinência sexual entre adolescentes e
jovens nos temas transversais "orientação sexual" e "saúde", bem como
nos programas educacionais de prevenção a doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez precoce.

Roberto de Lucena

SP

PV

16/02/2012

INC 4341/2013

Sugere a Senhora Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República a promoção de campanha nacional pelo fim da
violência praticada contra idosos. O objetivo é conscientizar a sociedade
sobre a incidência dessa prática no país.

Vitor Paulo

RJ

PRB

16/04/2013

Projeto de Decreto Legislativo
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

PDC 1054/2013

Susta a resolução nº 175 de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Marcos Rogério

PDT

10/07/2013

PDC 1054/2013

Susta a resolução nº 175 de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.

Marcos Rogério

PDT

10/07/2013

PDC 1457/2014

Susta os efeitos da Resolução nº 01, de 22 de março de 1999, editada pelo Conselho
Federal de Psicologia - CFP.

Pastor Eurico

PSB

02/04/2014

PDC 1457/2014

Susta os efeitos da Resolução nº 01, de 22 de março de 1999, editada pelo Conselho
Federal de Psicologia - CFP.

Pastor Eurico

PSB

02/04/2014

PDC 224/2011

Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 132, que reconhece a entidade familiar da união entre pessoas do
mesmo sexo.

João Campos

PSDB

25/05/2011

PDC 232/2011

Dispõe sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre a união civil de pessoas do
mesmo sexo; respondendo a seguinte questão: "Você é a favor ou contra a união civil de
pessoas do mesmo sexo?".

André Zacharow

PMDB

01/06/2011

PDC 232/2011

Dispõe sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre a união civil de pessoas do
mesmo sexo; respondendo a seguinte questão: "Você é a favor ou contra a união civil de
pessoas do mesmo sexo?".

André Zacharow

PMDB

01/06/2011

PDC 234/2011

Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da Resolução do Conselho
Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de Março de 1999, que estabelece normas de
atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual.

João Campos

PSDB

02/06/2011

PDC 234/2011

Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da Resolução do Conselho
Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de Março de 1999, que estabelece normas de
atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual.

João Campos

PSDB

02/06/2011

PDC 406/2011

Susta os efeitos da Resolução nº 2, de 2011, da Empresa Brasil de Comunicação, que
"dispõe sobre os programas de cunho religioso nos veículos da EBC".

Liliam Sá

PR

19/09/2011

PDC 495/2011

Convoca plebiscito sobre o reconhecimento legal da união homossexual como entidade
familiar.

Pastor Marco
Feliciano

PSC

27/10/2011
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PDC 52/2011

Susta a aplicação das Portarias nº 1.707, de 18 de agosto de 2008, do Ministro da Saúde,
e nº 457, de 19 de agosto de 2008, da Secretaria de Atenção à Saúde, que instituem e
regulamentam, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo
Transexualizador, a ser implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências
das três esferas de gestão.

João Campos

PSDB

13/04/2011

PDC 521/2011

Convoca plebiscito sobre o reconhecimento legal da união homossexual como entidade
familiar.

Pastor Marco
Feliciano

PSC

30/11/2011

PDC 565/2012

Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54, que declara não ser crime a
"antecipação terapêutica de parto" de anencéfalos.

Pastor Marco
Feliciano

PSC

09/05/2012

PDC 566/2012

Susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 54, com a finalidade de lograr
interpretação conforme a Constituição da disciplina legal dada ao aborto pela legislação
penal infraconstitucional, para explicitar que ela não se aplica aos casos de antecipação
terapêutica do parto na hipótese de fetos portadores de anencefalia, devidamente
certificada por médico habilitado, anulando-se todos os atos dela decorrentes.

Roberto de Lucena;
João Campos;
Salvador Zimbaldi

PV ;PSDB
;PDT

10/05/2012

PDC 871/2013

Susta os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que
"dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união
estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo".

Arolde de Oliveira

PSD

22/05/2013

PDC 871/2013

Susta os efeitos da Resolução nº 175, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que
"dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união
estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo".

Arolde de Oliveira

PSD

22/05/2013

PDC 993/2013

Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da Resolução do Conselho
Federal de Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 1999, que estabelece normas de
atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual.

Anderson Ferreira

PR

03/07/2013

PDC 993/2013

Susta a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o art. 4º, da Resolução do Conselho
Federal de Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 1999, que estabelece normas de
atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual.

Anderson Ferreira

PR

03/07/2013

Proposta de Emenda a Constituição
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

PEC 134/2012

Altera o art. 203, V e acrescenta o inciso VI e o parágrafo único no art. 203
da Constituição Federal. Cria a garantia de um salário mínimo às vítimas de
violência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família.

Lourival Mendes

PTdoB

14/02/2012

PEC 435/2014

Altera a redação do art. 210 da Constituição Federal.

Erivelton
Santana

PSC

26/11/2014

PEC 99/2011

Acrescenta ao art. 103, da Constituição Federal, o inciso X, que dispõe sobre
a capacidade postulatória das Associações Religiosas para propor ação de
inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de leis ou
atos normativos, perante a Constituição Federal.

João Campos

PSDB

19/10/2011

Projeto de Resolução
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

PRC 44/2011

Institui a figura do Capelão Parlamentar, sem remuneração, na Câmara dos
Deputados.

Silas Câmara

PSC

12/04/2011

Requerimento de Instituição de CPI
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

RCP 21/2013

Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a
existência de interesses e financiamentos internacionais para promover a
legalização do aborto no Brasil, prática tipificada como crime no Código
Penal Brasileiro, em seus arts. 124 a 127.

João Campos;
Salvador
Zimbaldi

PSDB
;PDT

10/04/2013
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Requerimento
Proposições

Ementa

Autor

Partido

Apresentação

REQ 56/2011

Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para o dia 17 de junho de 2011, às
15 horas, para celebrar o Centenário da Igreja
Assembleia de Deus no Brasil.

João Campos

PSDB

03/02/2011

REQ 422/2011

Requer a criação de Comissão Especial destinada a
acompanhar as ações do Programa Nacional de
Direitos Humanos - PNDH-3.

Zequinha Marinho

PSC

16/02/2011

Ronaldo Nogueira

PTB

22/02/2011

Íris de Araújo

PMDB

01/04/2011

Íris de Araújo

PMDB

07/04/2011

Fátima Pelaes

PMDB

14/04/2011

João Campos

PSDB

19/04/2011

Eduardo Cunha

PMDB

02/08/2011

REQ 461/2011

REQ 18/2011 CREDN

REQ 49/2011 CDHM

REQ 1332/2011

REQ 28/2011 CSPCCO

REQ 19/2011 CCJC => PL
1672/2011

Requer a realização de Sessão Solene no Plenário
do Congresso Nacional, em comemoração ao
centenário da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus no Brasil.
Requeiro, nos termos regimentais, que esta
Comissão aprove e encaminhe Moção de apoio ao
Governo Brasileiro em face da posição do Brasil
expressada junto ao Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas (CDH), mediante voto
favorável à instalação de investigação sobre
violações dos direitos humanos no Irã.
Requer a aprovação de Moção de apoio ao
Governo Brasileiro em face da posição do Brasil,
expressada junto ao Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas, mediante voto favorável à
instalação de investigação sobre violações dos
direitos humanos no Irã.
Requer o registro da Frente Parlamentar da Família
e Apoio à Vida
Requer à Presidência que encaminhe pedido de
Informações ao Secretário de Estado da Segurança
Pública e Justiça do Estado de Goiás, sobre a
reportagem jornalística, publicada no Jornal Diário
da Manhã, caderno DM Revista, pág. 6, do dia
27/02/2011, sobre assassinatos de gays e travestis
em Goiás.
Requer a realização de Audiência Pública para
discussão do Projeto de Lei 1.672, de 2011, de
minha autoria, que institui o "Dia do Orgulho
Heterossexual".

REQ 2562/2011

Requer a transcrição nos anais desta Casa, do artigo
publicado no Jornal O POPULAR, intitulado
João Campos
"Ditadura gay à vista...".

PSDB

03/08/2011

REQ 3256/2011 => PL
733/2011

Solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
733 de 2011 que "Disciplina o inciso III do art. 19
e o caput do art. 226 da Constituição Federal, que
tratam da vedação ao Poder Público de criar
distinções e preferências entre brasileiros e da
especial proteção do Estado à família."

Marcelo Aguiar

PSC

21/09/2011

Roberto de Lucena

PV

06/10/2011

Lourival Mendes

PTdoB

08/11/2011

Lourival Mendes

PTdoB

08/11/2011

REQ 128/2011 CSSF

REQ 3683/2011

REQ 3683/2011

Requer realização de Audiência Pública para
discussão do Projeto de Decreto Legislativo
234/2011 que visa sustar a aplicação do Parágrafo
Único do Artigo 3º e Artigo 4º da Resolução do
Conselho Federal de Psicologia nº 1 de 23 de
março de 1999, que estabelece normas de atuação
para os psicólogos em relação a questão da
orientação sexual
Requer nos termos do art. 117, inciso XIX do
Regimento Interno, Voto de Louvor em
homenagem aos 60 anos da Igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, extensivo à Igreja do
Evangelho Quadrangular do Maranhão.
Requer nos termos do art. 117, inciso XIX do
Regimento Interno, Voto de Louvor em
homenagem aos 60 anos da Igreja do Evangelho
Quadrangular no Brasil, extensivo à Igreja do
Evangelho Quadrangular do Maranhão.
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REQ 4064/2011

Requer a realização de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados, em homenagem aos quatorze anos
de fundação da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Lincoln Portela

PR

14/12/2011

REQ 4164/2012

Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para homenagear a Igreja Metodista
Wesleyana

Roberto de Lucena

PV

02/02/2012

REQ 4414/2012

Requer a aprovação de Moção de Repúdio em
relação à decisão de corte iraniana que determinou
a pena de morte ao pastor Yousef Nadarkhani por
ter se recusado a renunciar sua fé cristã.

Edmar Arruda

PSC

29/02/2012

REQ 167/2012 CSSF

Requer realização de Audiência Pública para
discussão do Projeto de Decreto Legislativo
234/2011 que visa sustar a aplicação do Parágrafo
Único do Artigo 3º e Artigo 4º da Resolução do
Conselho Federal de Psicologia nº 1 de 23 de
março de 1999, que estabelece normas de atuação
para os psicólogos em relação a questão da
orientação sexual

Roberto de Lucena

PV

09/03/2012

Roberto de Lucena

PV

21/03/2012

Liliam Sá

PSD

10/04/2012

REQ 88/2012 CDHM

Requer a participação do Sr. Pastor Marcos Pereira,
Presidente da Igreja Assembleia de Deus dos
Últimos Dias em audiência pública a ser realizada
em conjunto com as Comissões de segurança
Liliam Sá
Pública e Combate ao Crime Organizado que irá
discutir propostas de humanização do sistema
prisional.

PSD

19/04/2012

REQ 5123/2012

Requer a transcrição nos anais desta Casa, do artigo
publicado no Jornal Diário da Manhã, intitulado
João Campos
"Aborto".

PSDB

03/05/2012

REQ 5237/2012

Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para homenagear a Primeira Igreja
Batista em São José dos Campos.

PV

10/05/2012

EQ 237/2012 CSSF

João Campos; Benedita
da Silva; Jonathan de
Jesus; Neilton Mulim;
Requer a realização de Seminário, em conjunto
Rosinha da Adefal;
com a Comissão de Legislação Participativa, com o Sueli Vidigal; Walter
objetivo de debater e conhecer ações e programas
Tosta; André
de valorização da família, no âmbito do Poder
Zacharow; Pastor
Público e da iniciativa privada.
Eurico; Pastor Marco
Feliciano; Roberto de
Lucena; Vitor Paulo;
Walney Rocha

PSDB ;PT
;PRB ;PR
;PTdoB
;PDT ;PSD
28/06/2012
;PMDB
;PSB ;PSC
;PV ;PRB
;PTB

REQ 5628/2012

Requer a realização de Sessão Solene no Plenário
da Câmara dos Deputados em comemoração ao Dia João Campos
Nacional da Valorização da Família.

PSDB

28/06/2012

REQ 242/2012 CSSF

Requer a inclusão de convidados para a
participação da audiência pública a ser realizada
conforme requerimento 239/2012, de autoria da
Deputada Érika Kokay, aprovado por esta
Comissão de Seguridade Social e Família, com o
objetivo de discutir o exercício profissional do
psicólogo, a ética e o respeito à homoafetividade.

PSC ;PSB

05/07/2012

REQ 53/2012 CDHM

REQ 64/2012 CDHM

Requer que esta Comissão de Direitos Humanos e
Minorias aprove e encaminhe à Embaixada da
Austrália MOÇÃO DE REPÚDIO à morte do
jovem brasileiro executado pela polícia na
Austrália.
Requer a realização de audiência pública, conjunta
com a comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, com a presença do Senhor
Pastor Marcos Pereira, Presidente da Igreja
Assembleia de Deus dos Últimos Dias, localizada
na Cidade de São João Meriti, no Estado do Rio de
Janeiro, para explicar as denúncias feitas em
reportagens publicadas na revista Veja, no mês de
março do corrente ano.

Roberto de Lucena

Pastor Marco Feliciano
;Pastor Eurico
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REQ 169/2012 CSPCCO

Requer à Presidência que encaminhe pedido de
informações ao Ministro da Justiça, no sentido de
verificar a veracidade de dados estatísticos
divulgados pela imprensa a respeito de crimes de
homicídio, praticados em virtude de homofobia.

João Campos

PSDB

08/08/2012

REQ 256/2012 CSSF

Requer a realização de Audiência Pública para
discutir a inclusão do Dia Nacional da Igreja O
Brasil para Cristo e o Dia Nacional do Metodismo
Wesleyano no calendário nacional.

Roberto de Lucena

PV

22/08/2012

REQ 6012/2012

Requeremos nos termos do art.68 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a realização de
Sessão Solene em Homenagem ao Jubileu de Ouro
da Igreja Pentecostal Deus é Amor.

George Hilton

PRB

23/08/2012

REQ 196/2012 CDHM

Requer o acompanhamento, pela Comissão de
Direitos Humanos, junto ao Itamaraty, das
providências tomadas acerca da prisão de
missionários brasileiros no Senegal.

Roberto de Lucena

PV

20/11/2012

REQ 275/2012 CSSF

Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, ouvindo a composição plenária deste
colegiado, seja convidado a comparecer a este
órgão técnico, em reunião de audiência pública a
realizar-se em 27/11/2012, a Dra. ROZANGELA
ALVES JUSTINO, Formada em Psicologia e
especialização em psicologia clínica e escolar, para
debater sobre o Projeto Decreto Legislativo n.º
234/2011.

João Campos

PSDB

20/11/2012

REQ 6840/2013

Requer a realização de Sessão Solene em
homenagem a Feira Internacional Cristã - FIC.

Marcelo Aguiar

PSD

26/02/2013

REQ 6904/2013

Requer a realização de Sessão Solene no para
homenagear A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, por ocasião da realização da 41ª Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se de 17 a 19 de abril de
2013 em Brasília, DF.

Takayama

PSC

05/03/2013

REQ 117/2013 CCJC

Requer a realização de Seminário, no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
para debater a discriminação ou preconceito de
gênero, sexo, orientação sexual e identidade de
gênero.

Ronaldo Fonseca

PR

13/03/2013

REQ 7086/2013

Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para celebrar o Dia Internacional da
Família.

Roberto de Lucena

PV

19/03/2013

REQ 205/2013 CSPCCO

Requer seja realizada, nessa Comissão, reunião de
Audiência Pública para discutir o apoio do
Presidente do Conselho Federal de Medicina Fernando Francischini
CFM quanto à realização do aborto, bem como a
sugestão de alteração no Código Penal proposta por
aquele Conselho para descriminalizar o aborto.

PEN

01/04/2013

REQ 7477/2013

Requeremos a realização de Sessão Solene no
Plenário da Câmara dos Deputados em
comemoração ao Dia Nacional da Valorização da
Família.

Henrique Afonso

PV

10/04/2013

REQ 7480/2013

Requer seja feita uma investigação para apurar o
possível envolvimento de servidores da Câmara
dos Deputados em manifestações ocorridas na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias.

João Campos

PSDB

10/04/2013

REQ 30/2013 CDHM

Requer que seja realizada diligência da Comissão
de Direitos Humanos, no Senegal, para
acompanhar o julgamento dos missionários
brasileiros que foram presos naquele país.

Liliam Sá

PSD

12/04/2013
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REQ 7551/2013

Requer a realização de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados destinada a comemorar os 45 anos
da Igreja Cristã Maranata.

Lincoln Portela

PR

17/04/2013

REQ 7582/2013

Requer a transcrição nos anais desta Casa, da
matéria publicada no Jornal Opção, intitulada
"Comissão de Direitos Humanos - O Gueto da
Intolerância".

João Campos

PSDB

18/04/2013

REQ 32/2013 CDHM

Requer a realização de Audiência Pública para
discutir a redução da idade penal na perspectiva
dos Direitos Humanos.

Roberto de Lucena

PV

22/04/2013

REQ 135/2013 CPITRAPE

Requer a realização de audiência Pública com a
presença da senhora Patrícia Lamego de Teixeira
Soares ex funcionária da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.

Fernando Francischini

PEN

23/04/2013

REQ 35/2013 CDHM

Requer que seja realizada uma Audiência Pública,
na Comissão de Direitos Humanos, para discutir o
Sistema Socioeducativo no Brasil.

Liliam Sá

PSD

23/04/2013

REQ 344/2013 CSSF

Requer que seja realizada uma Audiência Pública,
na Comissão Seguridade Social e Família para
discutir O Sistema de Adoção no Brasil.

Liliam Sá

PSD

26/04/2013

REQ 41/2013 CDHM

Requer que seja promovido pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, Seminário para
debater a Redução da Maioridade Penal, em
conjunto com a CSPCCO e CCJC.

João Campos

PSDB

30/04/2013

REQ 42/2013 CDHM

Requer à Comissão de Direitos Humanos e
Minorias - CDHM - reunião de Audiência Pública
para debater a alteração da Maioridade Penal.

Marcos Rogério

PDT

03/05/2013

REQ 352/2013 CSSF

Requer a realização de audiência pública, com a
presença da Exma. Sra. Ministra dos Direitos
Humanos, do Exmo. Sr. Ministro das
Comunicações e do Exmo. Sr. Ministro das
Educação para discutir sobre o direito à
comunicação, à informação, e o universo da
surdocegueira, bem como sobre as soluções em
acessibilidade necessárias à plena inclusão social
das pessoas surdocegas.

Rosinha da Adefal

PTdoB

07/05/2013

REQ 154/2013 CPITRAPE

Requeiro que seja efetivado um convite ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, para que
designe um representante que esteja diretamente
ligado aos processos de adoção naquele Estado e
Antônia Lúcia
que porventura tenha lidado com algum processo
em que faz parte a Limiar - Associação de Apoio à
Criança e Família Substituta.

PSC

14/05/2013

REQ 45/2013 CDHM

Requer a realização de Audiência Pública para
debater a violação dos direitos humanos do
nascituro

Henrique Afonso

PV

14/05/2013

João Campos

PSDB

24/05/2013

Vaz de Lima; Carlos
Sampaio

PSDB
;PSDB

28/05/2013

REQ 47/2013 CDHM

REQ 451/2013 CFFC

Requeiro que seja realizado na Comissão de
Direitos Humanos e Minorias, Audiência Pública
com o objetivo de discutir políticas públicas para a
preservação da cultura Cigana no Brasil.
Solicitam seja convocada a Ministra do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Tereza Campello, para prestar esclarecimentos
sobre a antecipação do pagamento do benefício do
Programa Bolsa Família e também sobre a
mudança de postura na versão dada pela CEF sobre
esse procedimento.
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REQ 452/2013 CFFC

Solicitam seja convidado o presidente da Caixa
Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, para
prestar esclarecimentos sobre a antecipação do
pagamento do benefício do Programa Bolsa
Família e também sobre a mudança de postura na
versão dada pela CEF sobre esse procedimento.

Vaz de Lima; Carlos
Sampaio

PSDB
;PSDB

28/05/2013

REQ 373/2013 CSSF

Solicitam seja convidado o Presidente da Caixa
Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, para
prestar esclarecimentos sobre a antecipação do
pagamento do benefício do Programa Bolsa
Família.

Antonio Brito; Amauri
Teixeira; Padre Ton

PTB ;PT
;PT

04/06/2013

REQ 48/2013 CDHM

Requer a realização de Audiência Pública da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias
(CDHM) no Estado do Acre para discutir in loco
soluções em relação à situação dos mais de onze
mil servidores do Estado do Acre, que se
encontram ameaçados de demissão, após
declaração do Supremo Tribunal Federal.

Henrique Afonso

PV

04/06/2013

REQ 380/2013 CSSF

Requer a criação de Grupo de Trabalho, no âmbito
da Comissão da Seguridade Social e Família, com
o objetivo de discutir a Endometriose, bem como
seus diagnósticos e tratamentos como forma de
ajudar a construir uma política de saúde pública
eficiente e resolutiva para tratar desta doença que
atinge milhões de mulheres.

Roberto de Lucena

PV

11/06/2013

REQ 7989/2013 => PL
478/2007

Requer a revisão do despacho dado ao PL
478/2007 - Estatuto do Nascituro, a fim de que o
mesmo tramite pela Comissão de Direitos
Humanos e Minorias.

Pastor Marco Feliciano

PSC

14/06/2013

Pastor Marco Feliciano

PSC

18/06/2013

Marcos Rogério

PDT

25/06/2013

REQ 8006/2013 => PL
5536/2001

REQ 8042/2013 => PL
7966/2010

Requer a revisão do despacho dado ao PL
5536/2001 - Cria o Conselho Nacional do Idoso, a
fim de que o mesmo tramite pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias.
Requer a revisão de despacho do Projeto de Lei n°
7.966 de 2010 que "Altera o § 1º do art. 1.516 e o
art. 1.532 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para ampliar os prazos para o
registro civil do casamento religioso e de eficácia
do certificado de habilitação para o casamento".

REQ 8129/2013

Requer a convocação de sessão solene da Câmara
dos Deputados em homenagem aos 122 anos da
Primeira Igreja Batista em solo brasileiro.

Vitor Paulo

PRB

03/07/2013

REQ 8360/2013

Requer a aprovação de Voto de Louvor pelos 39
anos da Igreja Batista Getsemâni.

Walter Tosta

PSD

14/08/2013

REQ 74/2013 CDHM

Requer que seja aprovado pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias apresentação de
Projeto de Decreto Legislativo que convoca
plebiscito para consulta popular sobre a maioridade
penal.

Pastor Marco Feliciano

PSC

17/09/2013

REQ 89/2013 CDHM

Requer a realização de Reunião de Audiência
Pública para discutir o Aborto.

Pastor Marco Feliciano

PSC

29/10/2013

Takayama

PSC

13/11/2013

Pastor Marco Feliciano

PSC

28/11/2013

Marcos Rogério

PDT

03/12/2013

REQ 97/2013 CDHM

REQ 125/2013 CDHM

REQ 126/2013 CDHM

Requer sejam convidados os autores do projeto
Casa de Direitos, na cidade de Pinhais - PR para
expor proposta premiada pelo Governo Federal
pioneira e inovadora na questão dos direitos
humanos.
Requer a aprovação de missão oficial composta de
membros desta Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para visitar a cidade de Salto da
Divisa/MG, com objetivo de verificar a denúncia
sobre possíveis violações de direitos humanos.
Requer a realização de audiência pública, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para discutir o assédio moral sofrido por
mulheres no serviço público.

203

REQ 127/2013 CDHM

REQ 128/2013 CDHM

REQ 134/2013 CDHM

REQ 136/2013 CDHM

REQ 140/2013 CDHM

REQ 141/2013 CDHM

REQ 145/2013 CDHM

REQ 154/2013 CDHM

REQ 155/2013 CDHM

REQ 156/2013 CDHM

REQ 9493/2014

Requer a realização de audiência pública, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para debater a situação dos idosos que
vivem em asilos.
Requer a realização de audiência pública, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para debater com representantes do
governo brasileiro sobre o elevado número de
trabalhadores escravos existentes no Brasil
Requer a realização de audiência pública, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para debater sobre as ações promovidas
pelas igrejas no combate ao tráfico e ao consumo
de drogas.
Requer a realização de audiência pública, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias, para debater a exposição de crianças e
adolescentes a conteúdos pornográficos ou
violentos nos meios de comunicação.

Marcos Rogério

PDT

03/12/2013

Marcos Rogério

PDT

03/12/2013

Marcos Rogério

PDT

03/12/2013

Marcos Rogério

PDT

03/12/2013

PSB

03/12/2013

PSB

03/12/2013

PSDB

04/12/2013

PSC

11/12/2013

PSC

11/12/2013

PSC

11/12/2013

PSDB

13/02/2014

Requer a realização de Audiência Pública no
âmbito desta Comissão de Direitos Humanos e
Minorias para discutir a necessidade de se
aumentar o período da Licença-paternidade, tendo
Pastor Eurico
em vista a importância do papel do pai na formação
da família brasileira, de forma especial no que
concerne a sua participação e assistência ao filho
recém-nascido ou ao adotado.
Requeiro a realização de Audiência Pública para
debater o problema da violação dos direitos
Pastor Eurico
humanos das crianças e adolescentes no Brasil.
Requer a realização de Audiência Pública conjunta
com a Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, desta Casa, para
esclarecimentos sobre denúncias veiculadas no site
João Campos
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos - CIDHOEA na internet sobre o sistema prisional
brasileiro.
Requer seja realizada Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, para
tratar do PL n.º 6.630/2013, que "acrescenta artigo
ao Código Penal, tipificando a conduta de divulgar
fotos ou vídeos com cena de nudez ou ato sexual
sem autorização da vítima e dá outras
providências".

Takayama

Requer a realização de audiência pública no âmbito
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para
discutir o PL nº 1.866/1999 e apensados, que
Takayama
dispõe sobre medidas de ação compensatória para a
implementação do princípio da isonomia social do
negro.
Requer seja realizada Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, para
debater a prática dos denominados "trotes" com
Takayama
violação de Direitos Humanos nos cursos de
formação e especialização das entidades militares
de Segurança Pública.
Requer a realização de Sessão Solene no Plenário
da Câmara dos Deputados em comemoração ao Dia João Campos
Nacional da Valorização da Família.

REQ 9531/2014

Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para homenagear os 58 anos de
fundação da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil
Para Cristo.

Roberto de Lucena

PV

17/02/2014

REQ 9804/2014

Requer a realização de Sessão Solene em
Homenagem ao Centenário da Primeira Igreja
Batista de Curitiba.

André Zacharow

PMDB

26/03/2014

REQ 5/2014 PL658313

Requer a realização de Audiência Pública para
debater sobre a criação do Conselho da Família.

Ronaldo Fonseca

PROS

13/05/2014
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REQ 7/2014 PL658313

Requer a realização de Audiência Pública para
debater políticas públicas de internação
compulsória e a importância da família nesse
contexto.

Ronaldo Fonseca

PROS

13/05/2014

REQ 8/2014 PL658313

Requer a realização de Audiência Pública para
debater o casamento civil e a união estável como
núcleo familiar.

Ronaldo Fonseca

PROS

13/05/2014

REQ 9/2014 PL658313

Requer a realização de audiência pública para tratar Antônia Lúcia;
da doutrinação ideológica em sala de aula, no
Erivelton Santana;
âmbito do estatuto da família, PL 6583/2013.
Zequinha Marinho

PSC ;PSC
;PSC

13/05/2014

REQ 11/2014 PL658313 =>
PL 6583/2013

Requer a realização de Audiência Pública para
debater sobre direito de família.

João Campos

PSDB

14/05/2014

REQ 10669/2014

Requeremos, nos termos regimentais da Câmara
dos Deputados, a aprovação de Moção de Repúdio
à perseguição religiosa que tem resultado na morte
de milhares de cristãos pelo mundo, resultado da
ação de extremistas religiosos contrários à religião
cristã.

Roberto de Lucena

PV

27/08/2014

REQ 139/2014 CDHM

Requer a realização de diligência de membros da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com a
finalidade de acompanhar, averiguar e obter
esclarecimentos sobre os relatos de estudantes da
Universidade de São Paulo - USP sobre violência
por motivação preconceituosa.

Ronaldo Fonseca

PROS

20/11/2014

Requerimento de Informação
Proposições

RIC 1215/2011

RIC 19/2011

RIC 1969/2012

RIC 2380/2012

Ementa

Autor

Solicita informações complementares referente às
respostas encaminhadas pelo Ministério da
Educação a respeito do Convênio nº 832.009/2007
Ronaldo Fonseca
firmado com Ecos - Comunicação em Sexualidade
para a elaboração de material para combater a
homofobia nas escolas.
Solicita informações ao Ministro da Educação a
respeito do Convênio firmado com Ecos Comunicação em Sexualidade para a elaboração
Ronaldo Fonseca
de material para combater a homofobia nas
escolas.

Partido

Apresentação

PR

22/09/2011

PR

09/02/2011

29/03/2012

Requerimento de informação ao Senhor Ministro
da Educação sobre o Convênio nº 832009/2007,
referente ao Projeto Escola Sem Homofobia ESH, produto pactuado no âmbito do FNDE,
Processo nº 23400.002057/2007-11.

João Campos

PSDB

Requeremos informações do Ministro da Saúde
sobre viagens oficiais internacionais, feitas por
servidores daquele Ministério, para
estudo/pesquisa e acompanhamento de programas
e projetos sobre aborto seguro.

João Campos; Pastor
Eurico; Marcos
Rogério; Gilmar
Machado; Ronaldo
Nogueira; Leonardo
Quintão; Lourival
Mendes; Costa Ferreira;
Dr. Grilo; Pastor Marco
Feliciano ; Márcio
Marinho; Roberto de
Lucena; Liliam Sá;
Ronaldo Fonseca;
Anthony Garotinho;
Walney Rocha; Rosinha
da Adefal; Edmar
Arruda; Stefano Aguiar;
Jefferson Campos;
George Hilton; Onyx
Lorenzoni; Marcelo
Aguiar; Anderson
Ferreira; Eduardo
Cunha; Telma Pinheiro

PSDB ;PSB
;PDT ;PT
;PTB ;PMDB
;PTdoB ;PSC
;PSL ;PSC
;PRB ;PV
;PSD ;PR
28/06/2012
;PR ;PTB
;PTdoB ;PSC
;PSC ;PSD
;PRB ;DEM
;PSD ;PR
;PMDB
;PSDB
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RIC 2381/2012

Requeremos informações do Ministro da Saúde
sobre Termos de Cooperação e Convênios
destinados a estudos e pesquisas sobre aborto e
descriminalização do aborto no Brasil.

João Campos; Pastor
Eurico; Marcos
Rogério; Gilmar
Machado; Ronaldo
Nogueira ;Leonardo
Quintão; Lourival
Mendes; Costa Ferreira;
Dr. Grilo; Benedita da
Silva; Pastor Marco
Feliciano ; Márcio
Marinho; Roberto de
Lucena; Liliam Sá;
Ronaldo Fonseca;
Anthony Garotinho;
Walney Rocha; Rosinha
da Adefal; Edmar
Arruda; Stefano Aguiar;
Jefferson Campos;
George Hilton; Onyx
Lorenzoni; Marcelo
Aguiar; Anderson
Ferreira; Eduardo
Cunha; Telma Pinheiro

RIC 2406/2012

Requeremos informações da Ministra da
Secretaria de Políticas para as Mulheres sobre
transferência e complementação de recursos para
organizações não governamentais provenientes da
Agência das Nações Unidas para a Igualdade de
Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

João Campos

PSDB

11/07/2012

RIC 2475/2012

Solicita informações adicionais do Ministro de
Estado da Saúde sobre viagens oficiais
internacionais, feitas por servidores daquele
Ministério, para estudo/pesquisa e
acompanhamento de programas e projetos sobre
aborto seguro.

João Campos

PSDB

05/09/2012

RIC 2476/2012

Solicita informações ao Ministro da Saúde sobre
Termos de Cooperação e Convênios destinados a
estudos e pesquisas sobre aborto e
descriminalização do aborto no Brasil.

João Campos

PSDB

05/09/2012

RIC 26/2011

Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado
da Educação, sobre os critérios de elaboração e
João Campos
distribuição do "Kit contra Homofobia".

PSDB

10/02/2011

João Campos

PSDB

06/12/2012

João Campos

PSDB

14/03/2013

Arolde de Oliveira

PSD

20/03/2013

João Campos

PSDB

15/05/2013

Edmar Arruda

PSC

22/03/2011

RIC 2714/2012

RIC 2836/2013

RIC 2887/2013

RIC 3136/2013

RIC 343/2011

Solicita informações adicionais do Ministro de
Estado da Saúde sobre viagens oficiais
internacionais, feitas por servidores daquele
Ministério, para estudo/pesquisa e
acompanhamento de programas e projetos sobre
aborto seguro.
Requer seja encaminhado a Secretária de Direitos
Humanos, Ministra Maria do Rosário, o presente
pedido de informações sobre a denúncia de
irregularidades no Edital da Polícia Civil do
Estado da Bahia que atentam contra os direitos
humanos das mulheres.
Solicito informações a Ministra da Secretaria
Especial de Direitos Humanos sobre a instituição
de Grupo de Trabalho com objetivo de
acompanhar e monitorar a Implementação do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3).
Requeremos informações adicionais do Ministro
de Estado da Saúde sobre viagens oficiais
internacionais, feitas por servidores daquele
Ministério, para estudo/pesquisa e
acompanhamento de programas e projetos sobre
aborto seguro.
Solicita ao Poder Executivo, mais especificamente
ao Ministério da Educação, informações sobre a
"cartilha contra a homofobia", ou kit gay, a ser
distribuída nas escolas públicas de ensino público
fundamental do Brasil.

PSDB ;PSB
;PDT ;PT
;PTB ;PMDB
;PTdoB ;PSC
;PSL ;PT
;PSC ;PRB
;PV ;PSD
28/06/2012
;PR ;PR
;PTB ;PTdoB
;PSC ;PSC
;PSD ;PRB
;DEM ;PSD
;PR ;PMDB
;PSDB
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RIC 343/2011

RIC 3918/2013

RIC 3972/2014

RIC 4005/2014

RIC 451/2011

RIC 600/2011

Solicita ao Poder Executivo, mais especificamente
ao Ministério da Educação, informações sobre a
"cartilha contra a homofobia", ou kit gay, a ser
Edmar Arruda
distribuída nas escolas públicas de ensino público
fundamental do Brasil.
Solicita informações à Sra. Ministra de Estado da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República sobre os repasses orçamentários e
Pastor Marco Feliciano
financeiros para entidades ligadas ao movimento
LGBT.
Requeiro informações da Ministra da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República
sobre convênios e repasses de recursos para o
Arolde de Oliveira
Instituto de Defensores de Direitos Humanos –
DDH
Requeremos informações da Ministra de Estado
Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, em relação à Portaria
n°- 18, de 20 de Janeiro de 2014 que instituiu o
Paulo Freire
Comitê Nacional de Respeito à Diversidade
Religiosa, com a finalidade de acompanhar e
monitorar a Implementação e trabalhos do referido
órgão.
Solicita o envio de informações, ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, a
respeito de material "didático" que se encontra em
Takayama
elaboração, para posterior distribuição pelo
Ministério da Educação, que visa combater a
homofobia.
Solicita informações complementares ao
Ministério da Educação a respeito do Convênio
firmado com Ecos - Comunicação em Sexualidade Ronaldo Fonseca
para a elaboração de material para combater a
homofobia nas escolas

PSC

22/03/2011

PSC

17/12/2013

PSD

12/02/2014

PR

21/02/2014

PSC

07/04/2011

PR

18/05/2011
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Manchete / Data

Link

Folha de S.Paulo - Poder - Com Serra, Aécio se reúne com líderes da
Assembleia de Deus do Estado de SP - 07/07/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-de-deus-do-estado-desp.shtml

Evangélicos se unem para aumentar influência na eleição - 29/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...c-ao-planalto-embrasilia.shtml

Folha de S.Paulo - Educação - União precisa fazer 'grande esforço' para
cumprir 10% do PIB, diz ministro - 26/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/ed...ir-10-do-pib-dizministro.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - 'Nanicos' apostam em temas polêmicos para
alavancar campanhas - 17/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...-para-alavancarcampanhas.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Empatado com Campos, Pastor Everaldo
defende Estado mínimo - 14/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...ldo-defende-estadominimo.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Marqueteiro vai usar Lula todo dia na TV
para respaldar Dilma - 07/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-tv-para-respaldardilma.shtml

Folha - Colunistas - Paula Cesarino Costa - Quadrilha eleitoral 05/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...65245-quadrilhaeleitoral.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Após críticas, ministério revoga portaria
que mudava aborto no SUS - 29/05/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...-que-mudava-aborto-nosus.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Comissão aprova lei que pune castigos
físicos a crianças - 21/05/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...stigos-fisicos-acriancas.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Deputado é destituído de comissão da
Câmara após criticar Xuxa - 21/05/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...amara-apos-destratarxuxa.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Senado aprova 'Lei da Palmada'; texto
segue para sanção de Dilma - 04/06/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...egue-para-sancao-dedilma.shtml

F5 - Celebridades - 'Nem Jesus Cristo agradou todo mundo', diz Xuxa
após ter sido hostilizada em Brasília - 23/05/2014

http://f5.folha.uol.com.br/cele...o-hostilizada-em-brasilia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Umbanda e candomblé não são religiões, diz
juiz federal - 16/05/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...eligioes-diz-juizfederal.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Entidade de lojistas quer cobrar governo de
Pernambuco por saques - 15/05/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...-de-pernambuco-porsaques.shtml

Folha - Colunistas - Eliane Cantanhêde - Luz amarela para Dilma 06/04/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...69-luz-amarela-paradilma.shtml

Folha - Colunistas - Janio de Freitas - O poder de presente - 06/04/2014

http://www1.folha.uol.com.br/co...36617-o-poder-depresente.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Erros de Aécio e PSDB
levam à vitória de Dilma no 1º turno, diz Cesar Maia - 29/03/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...no-1-turno-diz-cesarmaia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - PSDB e PT buscam apoio evangélico em SP 24/03/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...am-apoio-evangelico-emsp.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Novo presidente de comissão é contra aborto,
evangélicos mantêm influência - 26/02/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...gelicos-manteminfluencia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano e Bolsonaro devem compor
Comissão de Direitos Humanos - 18/02/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Ilustrada - Beijo gay da novela 'Amor à Vida' é
momento histórico para o Brasil - 07/02/2014

http://www1.folha.uol.com.br/il...o-historico-para-obrasil.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Garotinho pede orações para derrubar punição http://www1.folha.uol.com.br/po...por-propagandapor propaganda antecipada - 30/01/2014
antecipada.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Por votos, Garotinho se apresenta como 'guia
espiritual', diz procurador - 24/01/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...espiritual-dizprocurador.shtml

Folha de S.Paulo - Ilustrada - Feliciano pede indenização de R$ 1 mi do
Porta dos Fundos por vídeo de Natal - 21/01/2014

http://www1.folha.uol.com.br/il...fundos-por-video-denatal.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Garotinho cadastra eleitores evangélicos e
distribui kits - 05/01/2014

http://www1.folha.uol.com.br/po...ngelicos-e-distribuikits.shtml
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Folha - Colunistas - Hélio Schwartsman - Exotismo parlamentar 27/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...0479-exotismoparlamentar.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Vamos fazer do limão uma limonada, diz
relator do projeto sobre homofobia - 18/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...o-projeto-sobrehomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Evangélicos querem manter comissão de
direitos humanos - 25/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano lança braço direito para Assembleia
em SP - 24/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ito-para-assembleia-emsp.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Feliciano amplia cota para negros em
concursos, mas impasse adia votação - 17/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...-mas-impasse-adiavotacao.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Sem incluir pontos polêmicos, reforma do http://www1.folha.uol.com.br/co...al-e-aprovada-emCódigo Penal é aprovada em comissão - 17/12/2013
comissao.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Guru de Feliciano será candidata no Paraná 15/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-sera-candidata-noparana.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Comissão de Feliciano derruba projetos
sobre igualdade de gênero e raça - 04/12/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...gualdade-de-genero-eraca.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Para PSC, Feliciano pode ser novo Tiririca 10/11/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...no-pode-ser-novotiririca.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Religiosamente: Pornô evangélico pode? 08/11/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...nte-porno-evangelicopode.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Conservador, pastor do PSC afirma que vai
chegar à Presidência - 03/11/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-vai-chegar-apresidencia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Igrejas pressionam Estados a isentar templos
de imposto sobre água e luz - 19/10/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-imposto-sobre-agua-eluz.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Comissão da Câmara aprova projeto que dá a
igrejas poder de barrar gays - 17/10/2013

<="" ...="">http://www1.folha.uol.com.br/po...ejas-poder-debarrar-gays.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Bancada evangélica consegue extinguir
comissão alternativa a Feliciano - 17/10/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-alternativa-afeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Comissão de Feliciano aprova projeto que http://www1.folha.uol.com.br/co...era-templo-de-acolherpermite templo vetar gay - 16/10/2013
gay.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Aliados criticam Marina e ampliam pressão 05/10/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-marina-e-ampliampressao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Bancada evangélica prepara reação a beijo de
jovens em culto de Feliciano - 18/09/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ens-em-culto-defeliciano.shtml

F5 - Colunistas - Tony Goes - Feliciano aproveita vídeo do Porta dos
Fundos para se promover - 20/08/2013

http://f5.folha.uol.com.br/colu...s-fundos-para-sepromover.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Religiosos reagem com novos projetos à
lei que dá garantias para vítima de estupro - 09/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...as-para-vitima-deestupro.shtml

Folha de S.Paulo - Mundo - FHC elogia Mujica, mas diz que projeto da
maconha não cabe no Brasil - 06/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/mu...modelo-nao-cabe-nobrasil.shtml

Folha - Colunistas - Painel - Réus do mensalão estão pessimistas com o
precedente do ex-deputado Natan Donadon - 03/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...ex-deputado-natandonadon.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - CNBB lamenta sanção integral da lei que
dá garantias às vítimas de estupro - 02/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...ias-as-vitimas-deestupro.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Bancada evangélica critica lei que dá
garantia a vítima de estupro - 01/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...antia-a-vitima-deestupro.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Dilma oficializa sanção a lei que dá
garantias à vítima do estupro - 01/08/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...ntias-a-vitima-doestupro.shtml

Folha de S.Paulo - BBC Brasil - Um ano após decisão do STF, aborto de
anencéfalos esbarra em entraves - 27/05/2013

http://www1.folha.uol.com.br/bb...falos-esbarra-ementraves.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Políticos evangélicos são mais malvistos do
que católicos, diz Datafolha - 21/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...e-catolicos-dizdatafolha.shtml

Folha - Colunistas - Mônica Bergamo - Líder da igreja Sara Nossa Terra
aposta que o Brasil ainda terá um presidente evangélico - 21/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...-um-presidenteevangelico.shtml
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Folha de S.Paulo - Cotidiano - Feliciano pede veto a projeto sobre
atendimento a vítimas de estupro - 17/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...mento-a-vitima-deestupro.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em encontro com evangélicas, Dilma ora por
'momento delicado' do Brasil - 15/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...omento-delicado-dobrasil.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Militantes veem religião como barreira para
Marina Silva - 14/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...como-barreira-paramarina.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Câmara oficializa rejeição da
nova 'cura gay'; cabe recurso - 11/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ova-cura-gay-caberecurso.shtml

Folha de S.Paulo - Ilustrada - Senado aprova mudanças na gestão do
Ecad - 11/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/il...udancas-na-gestao-doecad.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Manobra da bancada evangélica adia
debate da 'Lei da Palmada' na CCJ - 09/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...-da-lei-da-palmada-naccj.shtml

Folha - Colunistas - Luiz Felipe Pondé - A camisa do Feliciano 08/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...843-a-camisa-dofeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Dilma tenta reconstruir elo com os
movimentos sociais - 08/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...com-os-movimentossociais.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputado reapresenta projeto de 'cura gay'
usando brecha do regimento da Câmara - 03/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ha-do-regimento-dacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Dilma receberá representantes evangélicos na
próxima semana - 03/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...gelicos-na-proximasemana.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líderes da bancada evangélica se articulam
para apresentar novo projeto da 'cura gay' - 02/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-novo-projeto-da-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Câmara dos Deputados arquiva projeto da
'cura gay' - 02/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...quiva-projeto-da-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Projeto da 'cura gay' será retirado pelo autor,
João Campos - 02/07/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...do-pelo-autor-joaocampos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Marcha vira ato de desagravo a Feliciano e
público vaia Dilma - 29/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...iano-e-publico-vaiadilma.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Modelo exportação, Marcha para Jesus terá
Feliciano em SP - 29/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...esus-tera-feliciano-emsp.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano demonstra incômodo com encontro
de Dilma com jovens e ativistas gays - 28/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...m-jovens-e-ativistasgays.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Marco Feliciano ameaça 'rebelião' se governo
interferir no projeto 'cura gay' - 19/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-juizo-a-maria-dorosario.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Vice-líder da Minoria na Câmara entra com
recurso contra aprovação de 'cura gay' - 19/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...tra-aprovacao-de-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Proposta sobre 'cura gay' é aprovada em
comissão presidida por Feliciano - 18/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-presidida-porfeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Com mudanças, Ministério da Saúde
relança campanha para prostitutas - 06/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...campanha-paraprostitutas.shtml

Folha de S.Paulo - Videocasts - 'Minoria não vai calar maioria', diz o
pastor Silas Malafaia - 06/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/mu...z-o-pastor-silasmalafaia.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Evangélicos fazem protesto contra o
aborto e o casamento gay no DF - 05/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...o-e-o-casamento-gay-nodf.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Evangélicos criticam aceleração do
projeto que criminaliza homofobia - 04/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...que-criminalizahomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pedido de vista surpreende evangélicos e
suspende votação de projeto sobre 'cura gay' - 04/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...de-projeto-sobre-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Evangélicos pedem explicações sobre
campanha para prostitutas - 04/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...campanha-paraprostitutas.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Entidades religiosas farão marcha contra
aborto e união gay - 04/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...contra-aborto-e-uniaogay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Malafaia convoca protesto contra casamento
gay em Brasília - 03/06/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...casamento-gay-embrasilia.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - Análise: Fora questões de crença e moral,
bancada evangélica tem pouco em comum - 26/05/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...gelica-tem-pouco-emcomum.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Atuação de evangélicos na Câmara é restrita e http://www1.folha.uol.com.br/po...amara-e-praticamentedispersa - 26/05/2013
nula.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano cancela reunião que iria discutir
'cura gay' - 07/05/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ue-iria-discutir-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano diz que seria covardia engavetar
proposta sobre 'cura gay' - 07/05/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...r-proposta-sobre-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Secretaria de Direitos Humanos apresenta
proposta contra homofobia - 17/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...ra-criminalizarhomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Grupo de evangélicos cobra saída de petistas
de comissão da Câmara - 17/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...tas-de-comissao-dacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Antes de ser eleito, Feliciano disse que não
seria candidato porque 'não se rebaixa' - 16/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ato-porque-nao-serebaixa.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputados evangélicos evitam dar apoio
público a Feliciano - 16/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...apoio-publico-afeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano comemora viver 'num país onde não http://www1.folha.uol.com.br/po...e-nao-ha-crime-dehá crime de opinião' - 15/04/2013
opiniao.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Dilma foge de polêmica para manter paz com
evangélicos - 15/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...anter-paz-comevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano quer tirar proveito da situação, diz
líder de sua igreja - 13/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-diz-lider-de-suaigreja.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Procuradoria pede apuração sobre pastores
em gabinete de Feliciano - 12/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-em-gabinete-defeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Trabalhos de comissão vão de 'vento em
popa', diz Feliciano - 10/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...nto-em-popa-dizfeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Apesar de fechada ao público, pastores
acompanham reunião de Feliciano - 10/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...nham-reuniao-defeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Com novos tumultos, Feliciano volta a fechar
reunião de comissão - 10/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...echar-reuniao-decomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano diz que não vai falar mais de
política em cultos evangélicos - 10/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ica-em-cultosevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Câmara diz que não pode fazer
mais nada no caso Feliciano - 09/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...is-nada-no-casofeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputados da bancada evangélica defendem
Marco Feliciano - 09/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-defendem-marcofeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputado diz que Feliciano sofre preconceito
por ser evangélico - 08/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...nceito-por-serevangelico.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano atribui morte de John Lennon a
revanche de Deus - 08/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...lennon-a-revanche-dedeus.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano receberá o dobro de votos em 2014,
prevê Silas Malafaia - 07/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...2014-preve-silasmalafaia.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Blogay: Por favor, não chamem aquela
bancada de evangélica - 06/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/co...ela-bancada-deevangelica.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - No Twitter, Marco Feliciano pede votos em
enquete da Folha - 05/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...votos-em-enquete-dafolha.shtml

Folha de S.Paulo - Opinião - Silas Malafaia: Marco Feliciano é a bola da
vez - 05/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/op...feliciano-e-a-bola-davez.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Leia a transcrição da
entrevista de Marco Feliciano à Folha e ao UOL - parte 1 - 02/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-folha-e-ao-uol---parte1.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Reunião de líderes é para
achincalhar, diz Feliciano - 02/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...achincalhar-dizfeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputada diz que atendeu pedido do PSC
para ficar em comissão - 02/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...sc-para-ficar-emcomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pressionado, Feliciano diz estar se 'sentindo
livre para trabalhar' - 02/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...indo-livre-paratrabalhar.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líder do PSC defende que Câmara analise
declaração de Feliciano sobre 'Satanás' - 02/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...e-feliciano-sobresatanas.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano diz que comissão era 'dominada por
Satanás' antes de sua chegada - 01/04/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...anas-antes-de-suachegada.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Peemedebista diz que é preciso deixar
Feliciano mostrar trabalho - 30/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...eliciano-mostrartrabalho.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Opositores não são democráticos, diz
apoiador de Marco Feliciano - 29/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...oiador-de-marcofeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em defesa de Feliciano, PSC critica
'mensaleiros' na Comissão de Justiça - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...os-na-comissao-dejustica.shtml

F5 - Celebridades - Fernanda Montenegro beija atriz na boca em protesto
http://f5.folha.uol.com.br/cele...protesto-contra-feliciano.shtml
contra Feliciano - 27/03/2013
Folha de S.Paulo - Poder - Chamado de racista, Marco Feliciano manda
prender manifestante - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...anda-prendermanifestante.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - 'Democracia é isso', diz Feliciano após
mandar prender manifestante - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-diz-ter-vencidobarreira.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Câmara restringe acesso a comissão presidida
por Feliciano - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-presidida-porfeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Feliciano nega crise em comissão e desafia
líderes da Câmara - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ciar-a-comissao-dacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Organização vai entregar abaixo-assinado
contra Feliciano ao PSC - 27/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-contra-feliciano-aopsc.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Câmara convoca líderes para
discutir caso Feliciano - 26/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-discutir-casofeliciano.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Cúpula do PSC decide manter Feliciano na
presidência de comissão - 26/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-presidencia-decomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - No Rio, artistas protestam contra
permanência de Feliciano em comissão - 25/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-de-feliciano-emcomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Anistia Internacional diz que escolha de
Feliciano é 'inaceitável' - 25/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-feliciano-einaceitavel.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Ministra diz que PSC deve reavaliar se
escolha de pastor é 'coerente' - 21/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...olha-de-pastor-ecoerente.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Câmara mantém pressão por
saída de Feliciano de comissão - 21/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-de-feliciano-decomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Análise: Deputado pastor parece ter bom
senso de oportunidade - 21/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...bom-senso-deoportunidade.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Sessão de comissão presidida por pastor é
suspensa por causa de protestos - 20/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...sa-por-causa-deprotestos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputados pedirão investigação contra
Feliciano por vídeo - 20/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ontra-feliciano-porvideo.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líder do PSC diz ser contrário à publicação
de vídeo do pastor - 19/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...icacao-de-video-dopastor.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Hoje famoso, pastor já foi rejeitado por
líderes evangélicos - 17/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-por-lideresevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Primeira reunião de Feliciano em comissão da http://www1.folha.uol.com.br/po...tem-protestos-e-bateCâmara tem protestos e bate-boca - 13/03/2013
boca.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - PSC mantém pastor na presidência da
Comissão de Direitos Humanos - 12/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líderes questionam PSC sobre permanência
de pastor em comissão - 12/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-de-pastor-paracomissao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Manifestantes contra pastor Feliciano são
barrados na Câmara - 12/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...no-sao-barrados-nacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputados questionam no STF eleição de
Feliciano em comissão da Câmara - 12/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ano-em-comissao-dacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - PSC vai rediscutir indicação de pastor para
Comissão de Direitos Humanos - 11/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pastor é eleito presidente da Comissão de
Direitos Humanos - 07/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líder do PSC diz que manifestações contra
pastor fortalecem sua indicação - 04/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...-fortalecem-suaindicacao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pastor organiza abaixo-assinado para presidir
comissão na Câmara - 04/03/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...issao-de-direitoshumanos.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - Pastor pode assumir Comissão de Direitos
Humanos da Câmara - 28/02/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...ireitos-humanos-dacamara.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Campanha virtual pede cancelamento de
registro de Silas Malafaia como psicólogo - 20/02/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...der-registro-depsicologo.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Leia a transcrição da
entrevista de Eduardo Cunha à Folha e ao UOL - 19/02/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...do-cunha-a-folha-e-aouol.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Indicado para liderar PR na Câmara,
Garotinho nega resistência de Dilma - 31/01/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...nega-resistencia-dedilma.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Governo concede passaportes diplomáticos a
mais quatro líderes religiosos - 16/01/2013

http://www1.folha.uol.com.br/po...quatro-lideresreligiosos.shtml

Folha de S.Paulo - Ilustrada - Análise: Peso político e poder de consumo
impulsionam presença dos evangélicos na TV - 06/01/2013

http://www1.folha.uol.com.br/il...nca-dos-evangelicos-natv.shtml

Folha de S.Paulo - Ilustrada - Pastores pedem heroína evangélica à
Globo - 06/01/2013

http://www1.folha.uol.com.br/il...eroina-evangelica-aglobo.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Por colaborar em investigações, Jefferson
escapa de regime fechado - 28/11/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...-escapa-de-regimefechado.shtml

Folha - Colunistas - Painel - Lula repreende petistas pela disputa de
cargos em eventual gestão Haddad - 23/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...em-eventual-gestaohaddad.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líderes evangélicos divulgam manifesto em
apoio a Haddad - 22/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...nifesto-em-apoio-ahaddad.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - PT articula ato com líderes evangélicos 18/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...o-com-lideresevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Kits de PT e PSDB têm itens incômodos para
evangélicos - 18/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ncomodos-paraevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - 'Comparar cartilha de Serra a kit de Haddad é
afronta à inteligência', diz Malafaia - 15/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...inteligencia-dizmalafaia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Serra distribuiu material similar ao 'kit antihomofobia' do MEC em SP - 15/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ti-homofobia-do-mec-emsp.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pastor Malafaia volta a atacar petista por 'kit
gay' - 12/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...tacar-petista-por-kitgay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líder evangélico diz que vai 'arrebentar'
candidato petista - 10/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ebentar-candidatopetista.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Campos Machado diz não ver problema em
misturar religião e eleição - 05/10/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...sturar-religiao-eeleicao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Folhacóptero mostra cruzamento entre a
influência política e religião em SP - 30/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...politica-e-religiao-emsp.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Leia a íntegra da entrevista
de Marcos Pereira à Folha e ao UOL - 26/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...-pereira-a-folha-e-aouol.shtml

Folha - Colunistas - Gilberto Dimenstein - Demonização eleitoral dos
gays - 17/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...izacao-eleitoral-dosgays.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Serra diz que é absurdo responsabilizar Igreja
Católica por 'kit-gay' - 14/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...reja-catolica-por-kitgay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Padres, bispos e pastores ainda influenciam
no voto de fiéis, diz sociólogo - 14/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...to-de-fieis-dizsociologo.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - TCU cobra MEC por gasto com 'kit gay' 21/08/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...mec-por-gasto-com-kitgay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Deputado lança Jesus.com, rede social para
evangélicos - 13/07/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...e-social-paraevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Religiosos criticam projeto de redução de
danos para aborto - 07/06/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...ucao-de-danos-paraaborto.shtml

Folha - Colunistas - Contardo Calligaris - A cura gay - 05/07/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...igaris/1115030-a-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Religiosos criticam projeto de redução de
danos para aborto - 07/06/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...ucao-de-danos-paraaborto.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Evangélicos querem vetar proibição de
aluguel de horários na TV - 04/06/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...aluguel-de-horarios-natv.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - Pastor Silas Malafaia lidera marcha pela
família tradicional - 19/05/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...-pela-familiatradicional.shtml

Folha de S.Paulo - BBC Brasil - Governo recebe 3,4 denúncias de
homofobia por dia - 17/05/2012

http://www1.folha.uol.com.br/bb...cias-de-homofobia-pordia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Com pastores, Haddad tenta se desvincular de http://www1.folha.uol.com.br/po...se-desvincular-de-kit'kit-gay' - 26/04/2012
gay.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Em meio a polêmica, ministra das mulheres
falta a compromissos - 20/03/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...eres-falta-acompromissos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Ministro admite que Crivella aproxima
governo dos evangélicos - 01/03/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-governo-dosevangelicos.shtml

Folha - Colunistas - Hélio Schwartsman - A cura gay - 01/03/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...rtsman/1055201-a-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente da Frente Evangélica diz que
Crivella não representa bancada - 29/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...la-nao-representabancada.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Projeto de bancada evangélica propõe
legalizar 'cura gay' - 27/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/co...propoe-legalizar-curagay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Poder e Política - Leia a transcrição da
entrevista de Garotinho à Folha e ao UOL - 16/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...arotinho-a-folha-e-aouol.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Para acalmar evangélicos, Dilma diz que
ministro não tem posição individual - 15/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ao-tem-posicaoindividual.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Haddad vai sofrer com 'kit gay', diz bispo da
Universal - 15/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ay-diz-bispo-dauniversal.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Evangélicos rompem com Carvalho e
criticam ministra das mulheres - 14/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...cam-ministra-dasmulheres.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Atacado, ministro fará amanhã reunião com
bancada evangélica - 14/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...ao-com-bancadaevangelica.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Senador evangélico ataca Haddad por 'kit gay' http://www1.folha.uol.com.br/po...-ataca-haddad-por-kit- 10/02/2012
gay.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Na tribuna, senador evangélico chama
Gilberto Carvalho de 'safado' - 08/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...lberto-carvalho-desafado.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Nova ministra de Dilma diz que aborto não é
questão ideológica - 07/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/po...-nao-e-questaoideologica.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Dilma é criticada em evento gay por se
aproximar de evangélicos - 15/12/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...-aproximar-deevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Lei da Palmada é aprovada por
unanimidade em comissão da Câmara - 14/12/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...ade-em-comissao-dacamara.shtml

Painel do Leitor - Painel do Leitor - Leitor critica posição de evangélicos http://www1.folha.uol.com.br/pa...cos-sobresobre homoafetividade - 14/12/2011
homoafetividade.shtml
Folha de S.Paulo - Cotidiano - Marta quer livrar culto de lei que torna
homofobia crime - 07/12/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...que-torna-homofobiacrime.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - MEC nega ter distribuído "kit gay" e diz
que material pode mudar - 18/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...z-que-material-podemudar.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Bancada evangélica diz que não vota
'nada' até esclarecer 'kit gay' - 17/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...da-ate-esclarecer-kitgay.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Culto da Assembleia de Deus reúne Carvalho, http://www1.folha.uol.com.br/po...ho-serra-alckmin-eSerra, Alckmin e Kassab - 15/11/2011
kassab.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Sucesso eleitoral da Assembleia de Deus é
maior que o do PT - 01/08/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...-deus-e-maior-que-o-dopt.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Governo ensaia recuar em lei anti-homofobia
- 01/06/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...uar-em-lei-antihomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Novo kit anti-homofobia deve ser lançado http://www1.folha.uol.com.br/co...r-lancado-ainda-nesteainda neste ano - 27/05/2011
ano.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Convocação de Palocci vira decisão pessoal
para bancada religiosa - 26/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...al-para-bancadareligiosa.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Polêmica sobre 'kit gay' faz evangélicos
pedirem a cabeça de Haddad - 26/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...edirem-a-cabeca-dehaddad.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Para estudiosos, vídeos do 'kit gay' mostram
menos que novelas - 26/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...mostram-menos-quenovelas.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - 'Kit anti-homofobia' faz Câmara pedir
audiência com Haddad e Padilha - 25/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...ncia-com-haddad-epadilha.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em protesto contra 'kit gay', bancada
evangélica mira Palocci - 24/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-evangelica-mirapalocci.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Evangélicos tentam no Congresso limitar
direitos dos gays - 13/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...limitar-direitos-dosgays.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Bolsonaro divulga folheto 'anti-gay' e
troca insultos no Senado - 12/05/2011

http://www1.folha.uol.com.br/co...-troca-insultos-nosenado.shtml

Folha de S.Paulo - Educação - Deputados vão pedir detalhes ao MEC
sobre kit contra homofobia - 16/02/2011

http://www1.folha.uol.com.br/sa...obre-kit-contrahomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Novo Congresso vai encarar velhas polêmicas http://www1.folha.uol.com.br/po...-encarar-velhas- 30/01/2011
polemicas.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Jornal da Igreja Universal publica 'sete razões
para votar em Dilma' - 01/11/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...azoes-para-votar-emdilma.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Segundo turno é marcado pelo debate
religioso e neutralidade de Marina - 31/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...-e-neutralidade-demarina.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em Orlândia (SP), deputado eleito comanda
central que contra-ataca boatos anti-Dilma - 29/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-ataca-boatos-antidilma.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - 'Vivemos uma quase laicidade', diz sociólogo
sobre campanha eleitoral - 28/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...-sobre-campanhaeleitoral.shtml

Folha de S.Paulo - BBC Brasil - Eleição acirra debate sobre impacto do
voto evangélico - 28/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/bb...mpacto-do-votoevangelico.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/bb...mpacto-do-voto-evangelico.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/po...te-vetar-lei-dahomofobia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líderes evangélicos duelam por aliados 22/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...elicos-duelam-poraliados.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Campanha de Serra faz ofertas a evangélicos - http://www1.folha.uol.com.br/po...faz-ofertas-a21/10/2010
evangelicos.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - Dilma sofreu maior baixa no Datafolha entre
os evangélicos - 16/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...olha-entre-osevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em mensagem, Dilma não diz que irá vetar
projetos sobre aborto - 15/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...tar-projetos-sobreaborto.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Em carta a religiosos, Dilma diz ser contra o
aborto e defensora da família - 15/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...to-e-defensora-dafamilia.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Após críticas de evangélicos, secretaria do
governo defende plano de direitos humanos - 14/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...plano-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Dilma afirma que estuda divulgar carta pela
manutenção da lei do aborto - 13/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...nutencao-da-lei-doaborto.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líderes evangélicos cobram de Dilma 'carta à
nação' sobre temas polêmicos - 13/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...cao-sobre-temaspolemicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Bancada evangélica quer barrar o plano de
direitos humanos - 09/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...plano-de-direitoshumanos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Palocci é escalado para diálogo com
evangélicos - 08/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-dialogo-comevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Temer grava participação em TV Evangélica
manifestando posição contrária ao aborto - 07/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...sicao-contraria-aoaborto.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidente do PT-SP admite que caso Erenice
e aborto levaram eleição para 2º turno - 06/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...aram-eleicao-para-2turno.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Bruna Furlan rejeita rótulo de 'musa' e diz que http://www1.folha.uol.com.br/po...dando-regimento-daestá estudando regimento da Câmara - 06/10/2010
camara.shtml
Folha de S.Paulo - Poder - PT estuda tirar aborto de programa para
estancar queda de Dilma entre religiosos - 05/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...de-dilma-entrereligiosos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Perto das eleições, líderes evangélicos tentam
emplacar candidatos no Twitter - 02/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...car-candidatos-notwitter.shtml
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Folha de S.Paulo - Poder - Dilma diz que não mudou de ideia sobre
aborto - 01/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...dou-de-ideia-sobreaborto.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Marina acusa Dilma de mudar discurso sobre
aborto para ganhar votos - 29/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...-aborto-para-ganharvotos.shtml

Folha de S.Paulo - Videocasts - Dilma nega ter dito que nem Jesus a
derrotaria na eleição - 29/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/mu...s-a-derrotaria-naeleicao.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Edir Macedo divulga carta em apoio a
candidatura de Dilma - 29/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...io-a-candidatura-dedilma.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Dilma faz reunião com evangélicos e
católicos para desmentir boatos - 29/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...cos-para-desmentirboatos.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Líder evangélico ataca Marina e anuncia
apoio a Serra - 28/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...a-e-anuncia-apoio-aserra.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Dilma recebe apoio de lideranças evangélicas
de 15 igrejas - 23/07/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...evangelicas-de-15igrejas.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Pastor evangélico pede a fiéis que não votem
em candidatos do PT - 23/09/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...votem-em-candidatos-dopt.shtml

Folha de S.Paulo - Poder - Painel: Campanha de Dilma conta com
Gilberto Carvalho para virar voto dos evangélicos - 05/07/2010

http://www1.folha.uol.com.br/po...irar-voto-dosevangelicos.shtml

Folha de S.Paulo - Cotidiano - Pastor critica união homoafetiva em
discussão sobre o "Estatuto das Famílias" - 12/05/2010

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u734046.sht
ml

Folha de S.Paulo - Poder - Presidenciáveis disputam voto evangélico 26/04/2010

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u725952.shtml
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Anexo 9
PROJETO DE LEI Nº , DE 2013
(Do Sr. Anderson Ferreira)
Dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família, e as
diretrizes das políticas públicas voltadas para valorização e apoiamento à entidade familiar.
Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a
partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou
ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Art. 3º É obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar
à entidade familiar a efetivação do direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária.
Das diretrizes gerais
Art. 4º Os agentes públicos ou privados envolvidos com as políticas públicas voltadas para
família devem observar as seguintes diretrizes:
I - desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;
II - incentivar a participação dos representantes da família na sua formulação, implementação
e avaliação;
III - ampliar as alternativas de inserção da família, promovendo programas que priorizem o
seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos
e privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente
nos campos da saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental;
V - garantir meios que asseguram o acesso ao atendimento psicossocial da entidade familiar;
VI - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores
e conselhos da família;
VII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de
conhecimento sobre a família;
VIII - garantir a integração das políticas da família com os Poderes Legislativo e Judiciário,
com o Ministério Público e com a Defensoria Pública; e
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IX - zelar pelos direitos da entidade familiar.
Dos direitos
Art. 5º É obrigação do Estado, garantir à entidade familiar as condições mínimas para sua
sobrevivência, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a convivência
saudável entre os seus membros e em condições de dignidade.
Art. 6º É assegurada a atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar, por
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, e o Programa de Saúde da Família, garantindolhes o acesso em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial ao atendimento
psicossocial da unidade familiar.
§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde dos membros da entidade familiar serão efetivadas
por meio de:
I – cadastramento da entidade familiar em base territorial;
II – núcleos de referência, com pessoal especializado na área de psicologia e assistência
social;
III – atendimento domiciliar, e em instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público;
IV – reabilitação do convívio familiar orientada por profissionais especializados.
V – assistência prioritária à gravidez na adolescência.
§ 2º Incumbe ao Poder Público assegurar, com absoluta prioridade no atendimento e com a
disponibilização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade familiar a
assistentes sociais e psicólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob
ameaça.
§ 3º Quando a ameaça a que se refere o parágrafo anterior deste artigo estiver associada ao
envolvimento dos membros da entidade familiar com as drogas e o álcool, a atenção a ser
prestada pelo sistema público de saúde deve ser conduzida por equipe multidisciplinar e terá
preferência no atendimento.
Art. 7º Todos as famílias têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com
garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de
oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social enquanto
núcleo societário.
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Art. 8º As políticas de segurança pública voltadas para proteção da família deverão articular
ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não
governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integração com as demais políticas voltadas à família;
II - a prevenção e enfrentamento da violência doméstica;
III - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes
para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das
políticas públicas quanto às causas, às consequências e à frequência da violência entre
membros das entidades familiares;
IV - a priorização de ações voltadas para proteção das família sem situação de risco,
vulnerabilidade social e que tenham em seu núcleo membros considerados dependentes
químicos;
V - a promoção do acesso efetivo das famílias à Defensoria Pública, considerando as
especificidades da condição da entidade familiar.
Art. 9º É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução
dos atos e diligências judiciais, em qualquer instância, em que o interesse versado constitua
risco à preservação e sobrevivência da entidade familiar, devendo a parte interessada justificar
o risco em petição endereçada à autoridade judiciária.
Art. 10 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em sua base nacional
comum, como componente curricular obrigatório, a disciplina “Educação para família”, a ser
especificada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, de acordo com as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
Art. 11 É garantida a participação efetiva do representante dos interesses da família nos
conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática das escolas.
Art. 12 As escolas deverão formular e implantar medidas de valorização da família no
ambiente escolar, com a divulgação anual de relatório que especifique a relação dos escolares
com as suas famílias.
Art. 13 O Dia Nacional de Valorização da Família, que ocorre no dia 21 de outubro de cada
ano, nos termos da Lei nº 12.647/2012, deve ser celebrado nas escolas públicas e privadas
com a promoção de atividades no âmbito escolar que fomentem as discussões
contemporâneas sobre a importância da família no meio social.
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§ 1º Na data a que se refere o caput deste artigo, o Ministério Público e as Defensorias
Públicas em todos os níveis promoverão ações voltadas ao interesse da família, com a
prestação de serviços e orientação à comunidade.
Do conselho da família
Art. 14 Os conselhos da família são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais,
encarregados de tratar das políticas públicas voltadas à família e da garantia do exercício dos
direitos da entidade familiar, com os seguintes objetivos:
I - auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas à família que promovam o amplo
exercício dos direitos dos membros da entidade familiar estabelecidos nesta Lei;
II - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta à família o exercício dos seus
direitos;
III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na implementação das
políticas voltadas à família;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação,
visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para valorização da família;
V - promover a realização de estudos relativos à família, objetivando subsidiar o
planejamento das políticas públicas;
VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e garantam a
integração e a participação da família nos processos social, econômico, político e cultural no
respectivo ente federado;
VII - propor a criação de formas de participação da família nos órgãos da administração
pública;
VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o
debate de temas relativos à família;
IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas voltadas à valorização da
família.
§ 1º A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, disporá sobre a
organização, o funcionamento e a composição dos conselhos da família, observada a
participação da sociedade civil mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes
do poder público.
Art. 15 São atribuições dos conselhos da família:
220

I - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da família garantidos na legislação;
II - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
III - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e
proposta orçamentária das políticas públicas voltadas à família.
Art. 16 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro do ano subsequente ao de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A família num sistema social, funcionando como uma espécie – porque devemos conferir
grande importância à família e às mudanças que a têm alterado a sua estrutura no decorrer do
tempo.
Não é por outra razão que a Constituição Federal dispensa atenção especial à família, em seu
art. 226 da Constituição Federal, ao estabelecer que a família é base da sociedade e deve ter
especial proteção do Estado.
Conquanto a própria carta magna tenha previsto que o Estado deve proteger a família, o fato é
que não há políticas públicas efetivas voltadas especialmente à valorização da família e ao
enfrentamento das questões complexas a que estão submetidas às famílias num contexto
contemporâneo.
São diversas essas questões. Desde a grave epidemia das drogas, que dilacera os laços e a
harmonia do ambiente familiar, à violência doméstica, à gravidez na adolescência, até mesmo
à desconstrução do conceito de família, aspecto que aflige as famílias e repercute na dinâmica
psicossocial do indivíduo.
A questão merece aprofundamento e, na minha opinião, disciplinamento legal. O Estado não
pode fugir à sua responsabilidade e os legisladores têm tarefa central nessa discussão.
A família vem sofrendo com as rápidas mudanças ocorridas em sociedade, cabendo ao Poder
Público enfrentar essa realidade, diante dos novos desafios vivenciados pelas famílias
brasileiras.
Tenho feito do meu mandato e da minha atuação parlamentar instrumentos de valorização da
família. Acredito firmemente que a felicidade do cidadão está centrada sobretudo na própria
felicidade dos membros da entidade familiar. Uma família equilibrada, de autoestima
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valorizada e assistida pelo Estado é sinônimo de uma sociedade mais fraterna e também mais
feliz.
Por cultivar essa crença, submeto à apreciação dos nobres pares o presente projeto de lei que,
em síntese, institui o Estatuto da Família. A proposta que ora ofereço pretende ser o ponta
pé inicial de uma discussão mais ampla a ser empreendida nesta Casa em favor da promoção
de políticas públicas que valorizem a instituição familiar.
O estatuto aborda questões centrais que envolvem a família.
Primeiro propugna duas ideias: o fortalecimento dos laços familiares a partir da união
conjugal firmada entre o homem e a mulher, ao estabelecer o conceito de entidade familiar; a
proteção e a preservação da unidade familiar, ao estimular a adoção de políticas de assistência
que levem às residências e às unidades de saúde públicas profissionais capacitados à
orientação das famílias.
Entre outras temas de interesse da família, o projeto propõe ainda: que a família receba
assistência especializada para o enfrentamento do problema da droga e do álcool; que o
Estado preste apoio efetivo às adolescentes grávidas prematuramente; que seja incluída no
currículo escolar a disciplina “Educação para família”; a prioridade na tramitação de
processos judiciais e administrativos em demandas que ponham em risco à preservação e
sobrevivência da entidade familiar; a criação do conselho da família no âmbito dos entes
federados; o aperfeiçoamento e promoção à interdisciplinaridade das políticas voltadas ao
combate da violência doméstica.
Em síntese, proposta busca a valorização e o fortalecimento da entidade familiar, por meio da
implementação de políticas públicas, razão pela qual peço o inestimável apoio dos nobres
pares.
Sala das Sessões,
Deputado ANDERSON FERREIRA / PR-PE
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