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O sangue dos mártires é a semente da igreja. 

Tertuliano, filósofo cristão, no século II 

 

 

Sim, eu amo a mensagem da cruz 

'Té morrer eu a vou proclamar 

Levarei eu também minha cruz 

'Té por uma coroa trocar 

A mensagem da cruz – hino 291 da Harpa Cristã 
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RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é investigar a militância transnacional contra a perseguição ao 

Cristianismo no período pós-Guerra Fria. Para isso, adotamos uma abordagem interdisciplinar, 

utilizando teorias do campo das Relações Internacionais para analisar o fenômeno religioso em 

questão. Dialogamos também com Estudos da Religião e Ciências Sociais. Nos propomos a 

problematizar como o fenômeno da perseguição religiosa ao Cristianismo é interpretado na 

contemporaneidade, e como isso estimula o surgimento de movimentos ativistas. Os resultados 

da pesquisa são apresentados em três capítulos. No primeiro capítulo, desenvolvemos o aparato 

teórico utilizado na pesquisa, apresentamos a teoria construtivista pós-positivista, discutimos 

as relações possíveis entre Relações Internacionais e Ciências da Religião, e exploramos o 

conceito de redes transnacionais de advocacy. No capítulo seguinte, analisamos o 

desenvolvimento da luta contemporânea pela liberdade religiosa e contra a perseguição através 

do desenvolvimento de um breve panorama histórico dessa militância. Objetivamos 

compreender o impacto das transformações após a Guerra Fria na luta pela liberdade religiosa 

e discutimos sua ressignificação e crescimento na ordem multipolar. Discutimos a hipótese do 

imaginário do martírio como fio condutor dessa causa, e analisamos a única organização da 

militância transnacional contra a perseguição ao Cristianismo que atua no Brasil, a Portas 

Abertas. No último capítulo, analisamos os impactos do discurso dessa militância no século 

XXI. Apresentamos seus argumentos teológicos, problematizamos a instrumentalização da 

linguagem da liberdade religiosa e o suposto status do Cristianismo de religião mais perseguida 

do mundo na atualidade. Finalizamos discutindo as implicações desse ativismo sobre a política 

e sobre sujeitos – religiosos ou não. 

 

 

Palavras-chave:  

Liberdade religiosa – Ativismo transnacional – Igreja Perseguida – Religião e Relações 

Internacionais – Cristianismo  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to investigate the transnational activism against the persecution of 

Christianity in the post-Cold War period. For this, we adopt an interdisciplinary approach, using 

theories of the field of International Relations to analyze the religious phenomenon in question. 

We also dialogue with Studies of Religion and Social Sciences. We propose to question how 

the phenomenon of religious persecution of Christianity is interpreted in contemporary times, 

and how this stimulates the emergence of activist movements. The research results are presented 

in three chapters. In the first chapter, we developed the theoretical apparatus used in the 

research, introduced the postpositivist constructivist theory, discussed the possible relations 

between International Relations and Religious Studies, and explored the concept of 

transnational advocacy networks. In the next chapter, we analyze the development of the 

contemporary combat for religious freedom and against persecution by developing a brief 

historical overview of this militancy. We aim to understand the impact of post-Cold War 

transformations on the religious freedom advocacy and discuss their resignification and growth 

in the multipolar order. We discuss the hypothesis of the imagery of martyrdom as the guiding 

thread of this cause, and analyze the only organization of transnational advocacy against the 

persecution of Christianity that operates in Brazil. In the last chapter, we analyze the impacts 

of the discourse of this advocacy in the 21st century. We present its theological arguments, 

problematize the instrumentalization of the language of religious freedom, and the supposed 

status of Christianity as the most persecuted religion in the world today. We conclude by 

discussing the implications of this activism on politics and on subjects – religious or not. 

 

 

Key-words: 

Religious freedom – Transnational advocacy – Persecuted church – Religion and International 

Relations - Christianity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação se propõe a analisar a militância de organizações transnacionais contra 

a perseguição religiosa ao Cristianismo no mundo pós-Guerra Fria de maneira interdisciplinar, 

adotando abordagens teóricas das Relações Internacionais e dos Estudos de Religião, 

dialogando também com as Ciências Sociais. Nos propomos a problematizar como o fenômeno 

da perseguição religiosa ao Cristianismo é interpretado na contemporaneidade, e como isso 

estimula o surgimento de movimentos ativistas. Buscamos compreender como essa militância 

é multifacetada, reunindo atores variados que compartilham valores, princípios e um senso de 

identidade similar, em redes fluidas que potencializam o trabalho de ativismo. Objetivamos 

analisar como o discurso dos agentes dessa militância contra a perseguição é mais do que 

diretamente informativo, sendo recortado, reinterpretado e enquadrado em estruturas de sentido 

que possam comunicar não apenas a causa defendida, mas o que a militância entende dessa 

causa e que ideias busca fortalecer através da defesa dessa causa. 

O que nos motiva é a percepção aparentemente deslocada da realidade de que o 

Cristianismo, religião majoritária no mundo, detento de grande poderio econômico, social e 

político dividido entre suas diversas vertentes, seria atualmente uma religião perseguida e 

ameaçada de extinção. Se no passado, em seu período inicial de formação, a religião cristã foi 

vítima de perseguições variadas, esse status está radicalmente diferente na atualidade. Chama a 

atenção, também, períodos históricos onde a violência era perpetrada em nome dessa religião – 

momentos em que a perseguição era enquadrada como estratégia necessária à defesa da fé 

cristã. E agora, nos deparamos com um fenômeno recente, em que o combate à perseguição ao 

Cristianismo ganha status considerável não só entre os meios religiosos, mas também entre as 

esferas da política e da sociedade. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, cada vez mais o tema dos direitos humanos é 

valorizado por atores variados – como Estados, Organizações Internacionais (OIs), 

organizações não governamentais (ONGs), e atores da sociedade civil, por exemplo. O avanço 

dos marcos jurídicos internacionais de direitos humanos, somados aos diversos conflitos e 

guerras civis que ocorreram na parte final do século XX – incluindo aqui a Guerra Fria – e 

especialmente o entendimento do que é liberdade religiosa como um direito universal, 

colocaram a questão da liberdade religiosa na pauta de inúmeros grupos religiosos. Nesse 

contexto, esta pesquisa destaca a relação do Cristianismo com a liberdade religiosa, e a 

preocupação crescente de que esta religião e seus praticantes estariam enfrentando na atualidade 
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ameaças consideráveis, por força do Estado, de grupos políticos, e de divergências étnicas e/ 

ou religiosas. 

A leitura de temas como direitos humanos e liberdade religiosa através das lentes da fé 

estimula movimentos transnacionais cujo objetivo seria garantir as liberdades do Cristianismo. 

Dentro desse tipo de ativismo, organizações cristãs interdenominacionais (não vinculadas a 

nenhuma denominação religiosa em particular) surgem e se desenvolvem com o propósito 

específico de militar a favor do que definem como Igreja perseguida – pessoas adeptas ao 

Cristianismo que estariam sofrendo perseguições unicamente por causa da sua escolha 

religiosa. Essas organizações têm sede em países desenvolvidos, onde o Cristianismo é legal e 

majoritário. Atuam além de suas fronteiras nacionais, auxiliando cristãos em países onde o 

exercício da fé é reprimido, e divulgando sua causa em países onde o Cristianismo atua de 

maneira livre, em busca de apoio simbólico e financeiro.  

Com o passar dos anos, as redes de atuação se expandem para além de países 

desenvolvidos, e as organizações interdenominacionais passam a contar com filiais também em 

países subdesenvolvidos onde o Cristianismo também é legal. O trabalho apresenta diferenças 

dependendo do local, com algumas bases responsáveis pela administração e desenvolvimento 

de projetos, e outras com foco apenas na captação de recursos. De maneira geral, o objetivo 

desse tipo de organização é mobilizar a igreja livre (cristãs e cristãos que vivem em lugares 

onde a liberdade religiosa é legalmente garantida) para atuar em defesa da igreja perseguida. 

Sobre isso, questiona-se as particularidades desse tipo de militância, como o contexto 

geográfico, religioso e político; a estrutura criada e que serve de base para esse ativismo cristão 

transnacional; a causa defendida e as motivações políticas, sociais e teológicas em que a mesma 

é baseada; e os possíveis impactos no cenário religioso e político internacional. Há uma 

apropriação da linguagem de direitos humanos e liberdade religiosa no ativismo contra 

perseguição, e isso gera certos problemas: enquanto documentos como a Declaração Universal 

de Direitos Humanos pretendem tratar de uma perspectiva igualitária e secular, os grupos 

religiosos envolvidos no ativismo transnacional contra a perseguição interpretam este e outros 

marcos dos direitos humanos através de uma perspectiva onde sua própria religião é o alvo 

preferencial de proteções legais. 

A instrumentalização da identidade religiosa – uma ferramenta de interpretação e 

engajamento desse movimento – em detrimento de outros aspectos constitutivos das pessoas 

tende a acirrar conflitos através da ênfase na dicotomia eu/outro. Além disso, essa promoção 

específica do direito à liberdade religiosa se assenta em uma interpretação bíblica onde o 

martírio é instrumento para o alcance da salvação – como demonstração de fé real e parte 
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intrínseca da vida do crente. Nesse sentido, a perseguição é uma promessa divina para os 

cristãos e cristãs, um processo que sempre se apresentará para os crentes até a segunda vinda 

de Cristo. Essa interpretação é a base de um ativismo que nem sempre tem como objetivo 

combater as situações de injustiça e opressão que cristãs e cristãos enfrentam, uma vez que 

essas situações fariam parte do que realmente é seguir ao Cristianismo.  

A questão teológica aponta para duas direções: em relação a igreja perseguida, esta 

deve ser fortalecida para continuar suportando as dificuldades e seguir na comissão evangélica 

missionária; em relação à igreja livre, esta precisa considerar porque não sofre perseguição, se 

preparar para um futuro onde a perseguição acontecerá, e enquanto isso deve usar sua liberdade 

para ajudar a igreja perseguida. Aqui, a interpretação bíblica e os enquadramentos feitos pelos 

militantes trabalham com sentimentos de culpa e responsabilidade. 

Diante disso, surgem dúvidas quanto a eficácia real desse tipo de ativismo, que 

discursivamente pretende combater algo que considera uma promessa divina. Ao problematizar 

essas questões, a pesquisa não pretende desconsiderar ou desmerecer o empenho dos indivíduos 

envolvidos nesse ativismo, tampouco ignorar ou minimizar o sofrimento real que cristãs e 

cristãos tenham sofrido (e ainda sofram) por causa de sua pertença religiosa. O que se pretende 

é problematizar os aspectos constitutivos e por vezes problemáticos – e até mesmo 

contraditórios – dessa visão específica do que é liberdade religiosa e de como se busca defendê-

la. 

Tratar da liberdade religiosa não é uma novidade em nossa área. O que apresentamos de 

mais recente no Brasil é o método escolhido para analisar o objeto religioso: a teoria 

construtivista de redes transnacionais de advocacy, emprestada do campo das Relações 

Internacionais. O caminho teórico adotado para essa pesquisa se justifica pelo caráter 

multifacetado do objeto analisado, um fenômeno religioso que é ao mesmo tempo transnacional 

e doméstico, que interliga esferas públicas e privadas e que gera impactos na política 

internacional e nacional. 

Sendo essa uma pesquisa feita por uma analista de Relações Internacionais dentro de 

uma Pós-Graduação em Ciências da Religião, defendemos a possibilidade de abordagem do 

objeto religioso por métodos de outros campos. O que buscamos fazer aqui não é disputar o 

local de análise e estudo do objeto religioso, mas aproximar o método das Relações 

Internacionais do objeto religião. Em vez de tratar a religião como um eixo de análise das 

Relações Internacionais, reconhecemos o valor e a importância do campo das Ciências da 

Religião, e isso nos inspira a apresentar métodos diferentes que valorizem o objeto da nossa 

área através do diálogo interdisciplinar, colocando a religião no centro da análise. 
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Nesse sentido, defendemos que os estudos das Ciências da Religião contribuem para as 

análises de Relações Internacionais e vice-versa, com a premissa que de a maneira que os 

sujeitos religiosos se definem conta mais do que a maneira como o pesquisador ou pesquisadora 

interpreta e categoriza esses sujeitos. Compreender esses atores passa pela análise profunda dos 

seus discursos, do seu conteúdo, dos aspectos constitutivos deles. Por isso nossa escolha por 

uma abordagem pós-positivista. Reconhecemos as religiões como área de saber e de sentido, 

não as tratando como mero eixo objetivo de análise, e considerando que não existe uma versão 

verdadeira de nenhuma religião.  

Na luta contra a perseguição de pessoas cristãs percebe-se a centralidade de valores ou 

princípios, a crença de que indivíduos podem fazer a diferença, o uso criativo da informação e 

no emprego de estratégias políticas sofisticadas para direcionar suas campanhas. Esses são 

pontos que serão discutidos ao longo da dissertação. Para desenvolver nossa pesquisa, nos 

apoiamos em um amplo levantamento bibliográfico sobre liberdade religiosa, ativismo 

transnacional, direitos humanos gerais e religiosos, martírio e perseguição. Em grande parte da 

literatura acadêmica sobre o tema, essa militância é identificada com fundamentalismos e 

conservadorismos evangélicos, tipologias que nem sempre são reverberadas pelos próprios 

sujeitos ativistas. Identificamos um impasse entre a maneira como os pesquisadores e 

pesquisadoras enxergam os militantes, e como eles mesmos se reconhecem. Percebe-se também 

uma sobreposição constante e imprecisa de termos, onde conservador e fundamentalista por 

vezes são tratados como sinônimos (ALMEIDA, 2017). 

Termos como evangélicos, protestantes, crentes e cristãos ou cristãs estão em disputa. 

Há uma pluralidade de filiações e pertenças religiosas possíveis dentro do Cristianismo – e fora 

dele. Nos chama a atenção, porém, que o movimento transnacional de advocacy pela liberdade 

religiosa e contra a perseguição não defina com precisão esses contornos. Nossa hipótese em 

relação a isso é que a definição limitaria o alcance do termo, e falar dessas categorias de maneira 

mais genérica possibilita abarcar discursivamente mais maneiras de viver o Cristianismo. Para 

as lideranças religiosas que se pretendem representar a totalidade diversificada do Cristianismo, 

universalizar os termos em disputa oferece enorme vantagem. 

Por isso, trabalhamos aqui com um conceito de fundamentalismo geral e simplificado: 

entendemos por fundamentalista o religioso ou religiosa que adote uma interpretação literal da 

Bíblia. Nessa concepção, a pessoa fundamentalista não enxerga o texto bíblico como produto 

de uma hermenêutica, e quem o lê não pode e não deve interpretá-lo. Nesse sentido, a chave de 

leitura passaria pela revelação, e a pessoa religiosa pode apenas ser uma porta-voz da palavra 

divina literal. 



17 

Os resultados da pesquisa serão apresentados em três capítulos. No primeiro capítulo, 

nosso objetivo é desenvolver o aparato teórico utilizado na pesquisa. Para isso, discutiremos a 

aplicação do construtivismo, teoria originária do campo das Relações Internacionais, ao campo 

dos Estudos da Religião. Dessa maneira, unimos nossas vozes a um movimento multidisciplinar 

da academia que busca repensar as abordagens e relações intrínsecas entre política internacional 

e religião. Também apresentamos uma discussão geral sobre fazer ciência, e então partimos 

para a apresentação de conceitos-chave para a análise do objeto de pesquisa, como normas 

sociais, valores, construção de identidade, redes de advocacy e enquadramentos. 

No segundo capítulo, nosso objetivo principal é analisar o desenvolvimento da luta 

contemporânea pela liberdade religiosa e contra a perseguição. Para isso, apresentaremos um 

panorama histórico do desenvolvimento da militância de organizações transnacionais contra a 

perseguição religiosa ao Cristianismo desde a Guerra Fria, período de fundação das 

organizações que compõem as redes da militância que é nosso objeto de pesquisa. Seguiremos 

pelo período do pós-Guerra Fria, discutindo as transformações da época e problematizando 

como um movimento originário do período bipolar se ressignifica e cresce na nova ordem 

multipolar. Sobre isso, discutiremos a hipótese do imaginário do martírio como fio condutor 

dessa militância, e apresentaremos uma análise breve de uma das ONGs mais relevantes na 

militância transnacional contra a perseguição ao Cristianismo na contemporaneidade – e a única 

organização do tipo atuante no Brasil: a Portas Abertas. 

No terceiro capítulo, nos voltamos para os impactos desse discurso militante no século 

XXI. Apresentamos os argumentos teológicos que essa militância utiliza para justificar e 

perpetuar seu trabalho, e problematizamos a instrumentalização da linguagem da liberdade 

religiosa para propósitos que não competem efetivamente àqueles que precisam desse direito. 

Problematizamos o suposto status do Cristianismo de religião mais perseguida do mundo na 

atualidade, e discutimos as implicações sobre a política e sobre sujeitos – religiosos ou não – 

que acabam empurrados para a marginalidade por causa do sequestro do discurso da liberdade 

religiosa. 

Essa pesquisa se justifica pela relevância crescente que o tema da liberdade religiosa 

tem tomado na política doméstica e internacional. Estamos assistindo o levante de diversos 

governos que fundamentam suas ações com base na proteção de valores e princípios morais 

supostamente cristãos e na proteção da cultura ocidental, que também seria cristã e estaria 

ameaçada. Os acontecimentos políticos de agora não surgem espontaneamente, mas foram 

alimentados por uma retórica prévia de liberdade e perseguição religiosa que coloca o 

Cristianismo como a religião mais necessitada de proteções. Pesquisar esse tipo de discurso e 
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o que move indivíduos e grupos a militar pela liberdade do Cristianismo é uma tentativa de 

contribuir para esse debate. 

Defendemos a solidez teórica do trabalho, fundamental para a análise do objeto de 

pesquisa. Entre os autores e autoras basilares para esta dissertação, destacamos Keck e Sikkink 

e o conceito de redes transnacionais de advocacy; Hurd e sua problematização sobre os efeitos 

nocivos da instrumentalização da linguagem da liberdade religiosa; e Castelli e sua contribuição 

única sobre o imaginário do martírio. 
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2 ATIVISMO TRANSNACIONAL RELIGIOSO: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

 

Introdução 

 

Para tratar de um objeto tão multifacetado, como é o caso do ativismo de organizações 

transnacionais contra a perseguição religiosa ao Cristianismo no mundo pós-Guerra Fria, 

optamos por uma perspectiva multidisciplinar, adotando abordagens teóricas das Relações 

Internacionais, dos Estudos de Religião e das Ciências Sociais. Nosso tema de pesquisa 

apresenta características variadas e complementares: movimento social; ativismo transnacional; 

fenômeno religioso; atuação em redes. Quando falamos especificamente de agentes que atuam 

nos níveis doméstico e internacional para combater a perseguição de cristãs e cristãos que são 

perseguidos por causa da religião que professam, falamos de todos esses termos previamente 

citados.  

Dentro do campo das Relações Internacionais, o trabalho de Keck e Sikkink (1998) é 

uma das primeiras pesquisas a tratar de redes transnacionais de advocacy, um padrão de atuação 

ativista onde os sujeitos operam local e internacionalmente em redes fluidas, sendo uma das 

principais referências do assunto. Partimos do trabalho das autoras para discutir, através do 

diálogo com pesquisadores e pesquisadoras dos Estudos de Religião e das Ciências Sociais, 

sobre como grupos de ativismo atuam com base em normas e valores, através da criação de 

quadros de sentido que legitimam a causa e auxiliam na busca pelos seus objetivos. 

O conceito de redes transnacionais de advocacy, nossa abordagem de referência, situa-

se dentro do campo teórico chamado construtivismo, teoria de Relações Internacionais com 

definições ontológicas específicas. Por isso, analisar um movimento através da perspectiva 

analítica construtivista de Keck e Sikkink demanda que apresentemos conceitualmente o que é 

o construtivismo e qual é a utilidade dessa teoria como ferramenta interpretativa em nossa 

pesquisa. Sendo esta uma pesquisa desenvolvida dentro de um programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião, consideramos que a abordagem multidisciplinar demanda que 

apresentemos devidamente as teorias de outros campos que venham a ser utilizadas. 

Iniciar nossa discussão teórica a partir de abordagens de outro campo pode dividir 

opiniões dentro de um trabalho de Ciências da Religião. Contudo, argumentamos que as 

possibilidades de diálogo entre as áreas de Relações Internacionais e Religião são grandes, e 

seguiremos pelas pontes construídas por autoras e autores que já estão desenvolvendo pesquisas 
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importantes dentro da linha de temas internacionais e religião. Nossa intenção é mostrar o 

potencial dessa perspectiva multidisciplinar, unindo panoramas científicos diferentes e 

complementares em torno da análise do objeto religioso. 

O capítulo está estruturado em quatro momentos: começamos apresentando a visão 

construtivista, lente ontológica dessa pesquisa; depois, seguimos o assunto debatendo 

abordagens de estudos de religião através do construtivismo. Essas duas partes servem como 

base para compreender, no terceiro e no quarto momento, as discussões sobre redes 

transnacionais de advocacy, com o objetivo de delimitar as questões teóricas que serão 

utilizadas diretamente na análise sobre o ativismo religioso transnacional de combate a 

perseguição do Cristianismo. 

 

 

2.1  O construtivismo nas Relações Internacionais 

 

Em quase trinta anos de teoria, o construtivismo já é considerado uma abordagem bem 

estabelecida, com contribuições que auxiliam na construção de pontes entre os estudos das 

Relações Internacionais com outras disciplinas e campos de saber. Tendo em mente o tema da 

pesquisa, consideramos que esta é uma teoria que pode contribuir na análise de questões da 

religião que tenham impactos no cenário internacional, e por isso partimos dessa base ao 

analisar o ativismo transnacional na defesa de cristãs e cristãos perseguidos, um fenômeno que 

é, simultaneamente, transnacional e doméstico, e de cunho religioso. 

A premissa básica entre os teóricos e teóricas construtivistas é que vivemos em um 

mundo construído socialmente, produto das escolhas que fazemos, e que está sempre em 

construção permanente (NOGUEIRA; MESSARI, 2004, 162). Isso significa que o status quo 

não é entendido como pré-determinado ou natural, sendo assim passível de transformação. Esse 

entendimento reflete uma abordagem teórica que vai além da discussão metodológica, passando 

por um debate sobre ontologia. “O construtivismo sustenta que as pessoas fazem a sociedade e 

a sociedade faz as pessoas. Este é um processo contínuo de mão dupla” (ONUF, 1998, p. 59). 

No campo da disciplina de Relações Internacionais, o termo construtivismo surge no 

livro World of our making – rules and rule in social theory and international relations, 

publicado por Nicholas Onuf em 1989. Onuf foi o primeiro a falar em construtivismo e a 

elaborar o conceito. Posteriormente, Alexander Wendt populariza o termo ao publicar, em 1992, 

o artigo Anarchy is what states make of it, uma das referências mais conhecidas sobre o assunto. 

Por esses motivos, Onuf e Wendt são os autores construtivistas mais conhecidos. É importante 
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ressaltar, porém, que os dois não são equivalentes, e que o construtivismo apresenta nuances e 

vertentes em torno do núcleo duro da teoria. Nesse sentido, iniciar esse debate citando esses 

dois teóricos é proposital, pois é possível generalizar as linhas desses autores em dois eixos: 

positivista e pós-positivista. 

Wendt é identificado com o positivismo. Sua abordagem evidencia a importância de 

compreender os processos de construção das identidades. Busca apresentar uma versão 

moderada do construtivismo, tentando estabelecer pontes entre teorias que naturalizam a 

sociedade e o sistema internacional, e entre teorias francamente pós-positivistas. Por sua vez, 

Onuf enfatiza mais o papel das ideias e das regras (que Wendt não desconsidera, mas não trata 

como foco principal). Seu trabalho geral remete ao pós-positivismo, com sua abordagem teórica 

que privilegia a linguagem como caminho para análise daquilo que é entendido como realidade 

no campo social.  Nossa pesquisa aproxima-se mais da abordagem construtivista pós-

positivista. Por isso, nos interessa mais o trabalho que é desenvolvido a partir das contribuições 

de Onuf. Não utilizamos apenas suas considerações; ao longo da pesquisa, outras autoras e 

autores serão amplamente citados, onde o foco no papel das normas e valores dialoga com 

aspectos das identidades dos agentes (o que reflete um dos pontos fortes da abordagem 

wendtiana sem, no entanto, seguir por sua linha positivista). 

Os teóricos e teóricas dessa linha também participam do debate entre agente/ estrutura, 

presente também em outras disciplinas das Ciências Sociais, frequentemente ligado à teoria da 

estruturação de Anthony Giddens1. Em síntese, discute-se quem precede e quem constrange e 

limita o outro – o agente ou a estrutura. Na interpretação construtivista, considera-se que ambos 

são mutuamente construídos, negando-se a antecedência ontológica de um ou de outro. Isso 

quer dizer que o significado das estruturas materiais deriva do contexto social em que estejam 

inseridas. O foco de análise se volta então para ideias, valores e normas (ou regras) que refletem 

e também delimitam as ações dos agentes. São elas que ligam as pessoas e a sociedade (ONUF, 

1998). 

Por normas e regras, Onuf (1998, p. 59) entende que estas declaram o que as pessoas 

devem ou não fazer, como devem ou não agir. Podem ser legais, mas não se restringem a isso. 

Quando a ação difere do devido, presume-se que haja consequências. As maneiras como 

lidamos com essas normas sociais passam a ser tão repetitivas e naturalizadas que se tornam 

reflexo de práticas sociais que, por si só, já mostram implicitamente o que se deve ou não fazer. 

                                                 
1 Para mais informações sobre o pensamento do autor, cf. GIDDENS, Anthony. Trad. Álvaro Cabral. A 
constituição da sociedade. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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Isso significa que mesmo sem saber exatamente o motivo, uma pessoa pode deduzir como deve 

ou não agir observando as práticas sociais. 

Finnemore e Sikkink (2014, p. 343) destacam que só é possível saber realmente o que é 

considerado adequado ou não quando consideramos a posição da sociedade diante de 

determinada ação ou comportamento. Os comportamentos contrários são estigmatizados, 

enquanto os aprovados recebem reforços positivos até serem completamente naturalizados – e 

é assim que aprendemos o que é esperado de nós dentro do conjunto social que molda nossas 

identidades. Há uma espécie de julgamento moral compartilhado na observância ou não das 

normas sociais. No meio religioso esses processos também possuem lugar. A religião opera 

como um sistema de sentido em diálogo com outros sistemas de sentido, que regulam e 

normalizam as condutas e as expectativas. Mesmo vivendo em um período histórico onde a 

ortodoxia religiosa tem perdido seu poder regulador, e onde os sujeitos religiosos dispõem de 

mais poder de negociação com as instituições e grupos do tipo, a religião continua tendo forte 

influência social e cultural, e possui capacidade reguladora individual e coletivamente. 

Identificar uma norma não legal é algo complexo, pois o que temos são evidências 

indiretas de normas. Porém, essa dimensão subjetiva não minimiza sua força, pois as normas 

sociais servem de justificativa e motivação para as ações, por causa da dimensão de dever e do 

peso moral que carregam. Na prática, as normas limitam as opções dos agentes (FINNEMORE; 

SIKKINK, 2014, p. 344). Considerar que as opções de ação são delimitadas implica em assumir 

que os agentes fazem escolhas, mesmo dentro de um campo restrito. Nesse sentido, questionar 

as análises de teorias como a escolha racional pode parecer confuso, como se o construtivismo 

negasse qualquer papel à dimensão da racionalidade – o que não é o caso, embora este 

pensamento seja um senso comum na disciplina. 

A tendência de colocar os argumentos construtivistas como totalmente opostos aos 

racionalistas transmite a ideia de que as questões centrais estudadas pelos construtivistas (como 

valores, normas e identidades) não são racionais, o que reforça a impressão de que questões 

intersubjetivas não fazem parte do campo científico (dentro da noção positivista de produção 

científica de acordo com as ciências naturais). Porém, o que se percebe é que as dimensões 

racionais e estratégicas têm um papel considerável na construção social das normas, 

preferências e identidades. Há uma dimensão estratégica na construção social (FINNEMORE; 

SIKKINK, 2014, p. 371). 

Onuf (1998, p. 60) enfatiza que “agir para atingir metas é uma conduta racional, e os 

agentes diante das escolhas agirão racionalmente”. Teorias de cunho materialista destacam 

aspectos econômicos ou militares como realmente determinantes do jogo político, tratando 



23 

aspectos mais subjetivos como marginais na análise da política e da sociedade. Aspectos 

materiais são mais propensos à medição e se encaixam bem na perspectiva positivista da 

ciência, e por isso tendem a ser mais valorizados (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 340). As 

categorias de análise mais subjetivas (próprias do construtivismo, por exemplo) ainda 

encontram certa resistência.  

Não ignoramos a importância e os impactos das condições materiais. A diferença é a 

percepção de uma relação causal entre os fatores materiais e ideacionais: para o construtivismo, 

a primazia é das ideias e dos processos comunicativos, pois são estes que definem a percepção 

e a influência que a parte material pode ter sobre a construção dos interesses e das preferências, 

e como isso delimita as decisões dos atores. 

 

Em outras palavras, os fatores e condições materiais importam através de 
processos cognitivos e comunicativos, o ‘campo de batalha de ideias’, através 
do qual os atores tentam determinar suas identidades e interesses, e 
desenvolver entendimentos coletivos da situação em que eles agem e dos 
valores e normas morais que orientam suas interações. (RISSE; SIKKINK, 
1999, p. 7, Trad. Minha). 

 

O viés pelo qual se escolhe fazer uma análise sempre terá consequências metodológicas 

e teóricas, tendo em mente que não há produção de conhecimento completamente neutra ou 

imparcial. Reconhecendo isso, consideramos aqui que o debate entre o caminho construtivista 

e outros mais materialistas reflete lados diferentes dentro do debate agente-estrutura. Na 

abordagem utilitarista, a análise é orientada pelo agente – compatível com teorias racionais e 

materialistas (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 376). Ao considerar a constituição mútua de 

agente e estrutura, a análise não desconsidera a racionalidade e as escolhas dos atores, assim 

como reconhece as limitações estruturais com que estes lidam todo tempo, nessa relação 

dialética de construção simultânea.  

Os processos de escolha entre cumprir determinadas expectativas sociais ou arcar com 

os custos da não-observância das mesmas mostram a sofisticação da racionalidade dos atores. 

Porém, como Sikkink e Finnemore (2014) argumentam ao longo de seu trabalho, esses 

processos traduzem um tipo de raciocínio diferente do cálculo pela maximização da utilidade, 

por serem pautados por valores e por questões que perpassam as identidades atribuídas aos 

atores. Mais do que considerar como conseguir o que se quer, há o raciocínio de ponderar o que 

se deve fazer, o que é o certo diante de determinadas situações, de acordo com as normas sociais 

que delimitam as escolhas. Pensando em atores religiosos, dentro do contexto desta pesquisa, 

considerar isso não significa dizer que quem age de acordo com um valor religioso não possa 
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satisfazer um interesse próprio (direta ou indiretamente); o ponto em questão é que 

frequentemente a situação se coloca de maneira que as escolhas dependem desse entendimento 

das normas sociais e das regras que estruturam a identidade religiosa dos agentes, em vez de 

um entendimento simples da lógica de maximização dos ganhos. 

Por isso, consideramos aqui que teorias materialistas não conseguem explicar 

inteiramente o comportamento dos atores analisados, quaisquer que sejam eles (e, no caso 

específico desse trabalho, os sujeitos envolvidos na luta transnacional pela liberdade religiosa 

e contra a perseguição ao Cristianismo), pois seu escopo de análise fica limitado ao conceito de 

racionalidade e materialidade. Nossa pesquisa se firma na valorização e na análise da 

intersubjetividade do campo das ideias e dos valores. São estes aspectos que mostram como 

funciona a relação entre o agente e o mundo, tendo função de destaque na estruturação desse 

mundo (NOGUEIRA; MESSARI, 2004, 167). 

É importante destacar que o construtivismo não naturaliza os interesses dos atores. O 

que a teoria busca é problematizar esses interesses e relacioná-los com as identidades 

percebidas por esses mesmos atores em análise. “O que eu quero depende em grande parte de 

quem eu sou” (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 8 – 9). Isso quer dizer que a noção de identidade 

(ou identidades), construída com base nas ideias e valores, determina o escopo de interesses 

considerados apropriados. Risse e Sikkink destacam que as identidades também moldam 

noções de inclusão e exclusão, pois definem o eu e o nós, e separam estes dos outros. Nesse 

processo, as normas ganham relevância como parte da definição e do refinamento das 

identidades e dos interesses coletivos atribuídos a elas. Assim, podemos considerar que as 

identidades dos atores, com base nas ideias e valores que agregam, são formadas em processos 

que definem tanto a própria identidade quanto a noção de diferença.  

Por isso, é fundamental analisar as normas, ideias e valores. Porém, esses aspectos não 

estão ‘lá fora’ na natureza: não são realidades objetivas passíveis de uma observação neutra. 

Para compreender esses pontos, é preciso olhar para a fala dos atores, para o conteúdo 

discursivo que transmitem. É o discurso que apresenta a intersubjetividade. Dessa forma, o 

discurso não apenas é instrumento da ação política, mas a própria ação política (NOGUEIRA; 

MESSARI, 2004, 169 – 171). Ao analisar atores religiosos, podemos dizer que o discurso 

religioso não é apenas um instrumento de ação política e de fé, mas é a própria fé em ação 

política. Independentemente do que seja a realidade, o que motiva as ações é a linguagem usada 

para falar do que se entende que seja essa realidade. Por isso, mais do que analisar as ações dos 

agentes, é preciso analisar os valores que direcionam as escolhas, e isso pode ser feito através 

da observação do conteúdo discursivo desses agentes.  
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Essa é uma preocupação dos construtivistas pós-positivistas. Wendt busca estabelecer 

pontes entre teorias diferentes e entre positivistas e pós-positivistas, mas não considerava o 

discurso como uma categoria central da análise. Por isso, Nogueira e Messari (2004, p. 178) 

consideram que o construtivismo é uma das teorias que podem ser instrumentalizadas na análise 

de discurso, justamente pela percepção de que compreender as normas, ideias e valores que 

regem o discurso dos agentes é indispensável na análise dos acontecimentos. Para esta pesquisa, 

consideramos que a base construtivista cumpre a função de instrumento de análise da produção 

de conteúdo referente ao ativismo transnacional na defesa de cristãs e cristãos perseguidos, sem 

que seja necessário entrar no campo pré-estabelecido da disciplina conhecida como Análise do 

Discurso. O trabalho de Keck e Sikkink no livro Activists beyond borders (1998), nossa 

principal literatura teórica, gira em torno do uso estratégico da informação e da criação de 

quadros de sentido dentro do ativismo transnacional, e este é nosso apoio direto no processo de 

análise do nosso objeto de pesquisa. 

 

 

2.2  Estudos de Religião e Relações Internacionais: um caminho 

multidisciplinar 

 

Em estudos prévios sobre o fenômeno da luta contra a perseguição religiosa de cristãos 

e cristãs na China (SILVA, 2012), percebeu-se que as teorias de uma área acadêmica 

isoladamente eram insuficientes para analisar em profundidade um fenômeno de dimensões 

múltiplas, onde a religião fluía entre o campo internacional e o doméstico, assim como fluía 

entre as esferas do público e do privado. Novas questões foram colocadas para pesquisas 

futuras, referentes à situação e motivação dos atores religiosos envolvidos na situação. 

Considero que isso ocorreu porque o olhar tradicional das Relações Internacionais tende a tratar 

a religião como um simples eixo de análise, sem considerar que tipo de ideias, valores e normas 

dão sentido aos atores religiosos e às suas práticas sociais. Compreender as motivações 

religiosas envolvidas nesses casos mostrou-se essencial para enriquecer o debate, e os Estudos 

de Religião mostram-se indispensáveis na análise de fenômenos internacionais desse tipo. 

A disciplina de Relações Internacionais tem, originalmente, muita dificuldade em lidar 

com o tema da religião. Uma explicação corrente para isso seria a própria noção histórica que 

se tem desse campo. Enquanto disciplina acadêmica, seu surgimento data do começo do século 

XX, no momento após a Primeira Guerra Mundial. Porém, o mito fundador do nascimento das 

Relações Internacionais modernas ocorreu no século XVII, com a paz de Vestfália. O momento 
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vestfaliano se refere ao conjunto de tratados de paz que pôs fim à Guerra dos Trinta Anos, em 

1648. Esta guerra europeia, iniciada com conflitos religiosos, cresceu e tomou grandes 

proporções, e seu fim desencadeou transformações políticas importantes: considera-se que a 

paz de Vestfália marca o que seria o início do sistema internacional moderno e a fundação do 

estado-nação, soberano e secular. A paz de Vestfália marca a aceitação de princípios como a 

soberania estatal, igualdade jurídica, territorialidade, não-intervenção e necessidade de manter 

um equilíbrio de poder para que a paz se mantenha. 

A paz de Vestfália simbolizou a exclusão da religião como fator da vida pública. É o 

momento da separação binária entre as esferas do público e do privado, e também da política e 

da religião. A parte pública foi entendida como regida pela racionalidade; a parte privada, 

carente da dinâmica racional (ESTRADA, 2016, p. 54). A escolha desse ato fundador é o que 

possibilitou que a disciplina de Relações Internacionais fosse entendida e desenvolvida como 

campo de saber secular, científico e racional, onde “a religião foi ontológica e axiologicamente 

excluída de seu alcance” (KUBÁLKOVÁ, 2009, p.31). A partir desse entendimento, a religião 

fica marginalizada, sob o estigma de ser algo totalmente privado ou superado por uma ética 

cosmopolita que sustentasse a ordem internacional – o que Hurd (2008, p. 3) chama de 

“presunção vestfaliana”. 

Com efeito, a secularização e a emergência do Estado moderno estabeleceram uma 

relação dicotômica entra as esferas do público e do privado. Se antes a religião era a força 

estruturadora da vida e da política, esperava-se que esta dimensão tão significativa ocupasse 

apenas o espaço privado, cada vez menor, que lhe foi determinado. O que, pode-se constatar 

hoje, não aconteceu.2 Na perspectiva secularizada das Relações Internacionais, a religião ocupa 

a esfera social e política que lhe é pré-determinada. Para Hurd (2008, p. 1), esse entendimento 

tradicional, baseado nas capacidades materiais e na estratégia, exclui a possibilidade de que a 

religião seja entendida como uma força organizadora relevante no sistema internacional. 

Segundo a pesquisadora, isso ocorre por causa da aceitação total da divisão binária secularista 

entre política e religião.  

Essa distinção artificial entre religião e política dificulta a análise de eventos mundiais 

importantes, como o ressurgimento religioso do fim do século XX (período que estimulou o 

debate sobre o papel da religião dentro dos estudos internacionais). É preciso reconhecer que 

                                                 
2 Não negamos aqui que houve um processo de secularização, e por questões de limitação da pesquisa não nos 
aprofundaremos nos debates e interpretações em torno dessa teoria; nossa discussão tem por objetivo refletir sobre 
as maneiras que a disciplina de Relações Internacionais tradicionalmente pensa a secularização, como um conceito 
estanque. 
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“as fronteiras entre religião e política são ativamente contestadas, continuamente renegociadas 

e demarcadas como produto das relações de poder” (MENCHIK, 2017, p. 568). Os processos 

de modernização levaram, sim, à graus de secularização nas crenças individuais e nas 

instituições sociais; mas há também outros efeitos desses processos na religiosidade, como o 

estímulo ao fortalecimento das identidades religiosas, a adaptação de instituições religiosas à 

modernidade (em vez de um desaparecimento delas), e o surgimento de uma diversidade de 

opções de vertentes religiosas variadas à disposição de quem assim desejar. 

A mentalidade dos sujeitos religiosos nem sempre segue essa lógica idealizada do que 

é definido como secular e racional; a religião muitas vezes ocupa o papel de ordenadora de 

sentido e das ações na totalidade da vida. Sua presença é forte o suficiente para transbordar pela 

esfera do privado e entrar na esfera pública; significativa o suficiente para se fazer influente nas 

relações sociais, na política doméstica e nas relações internacionais. Apesar disso, a 

interpretação da teoria da secularização e o modelo científico cartesiano e positivista tiveram – 

e ainda tem – força suficiente para afastar da disciplina das Relações Internacionais a análise 

da religião e de fenômenos relacionados.  

Essa tendência vem mudando nos últimos anos, e apesar da sua base original racionalista 

e materialista, a disciplina avançou em debates teóricos que possibilitaram o desenvolvimento 

de correntes pós-positivistas, com a valorização dos aspectos ideacionais, culturais, discursivos 

e normativos (ESTRADA, 2016, p. 64). Isso abriu espaço para a religião, e cada vez mais 

pesquisadores e pesquisadoras reconhecem a importância de olhar as questões religiosas para 

compreender fenômenos políticos internacionais. Especialmente desde a década de 1990, no 

mundo pós-Guerra Fria, o tema da religião se destaca na área, com especial crescimento após 

os ataques do 11 de setembro (HAYNES, 2016, p. 24). Mesmo assim, essa virada para a religião 

ainda precisa ser melhor desenvolvida, pois enfrenta resistências históricas na disciplina, que 

tendem a colocar temas críticos (como pós-positivistas e pós-modernos) à margem, de acordo 

com o padrão positivista da ciência (KUBÁLKOVÁ, 2009, p. 20). Todo campo de saber 

apresenta debates e disputas dentro de seu escopo; pesquisar religião e relações internacionais 

é uma parte do desenvolvimento teórico desse campo. As críticas de Kubálkova resumem esse 

debate: 

 

Assim, não deveria ser uma surpresa que os cientistas sociais, incluindo a 
maioria dos acadêmicos de Relações Internacionais, estejam propensos a 
reduzir a religião às instituições religiosas, e categorizá-las como elementos 
da sociedade civil transnacional ou expressões de tendências culturais gerais. 
Presume-se sempre que os fiéis religiosos ajam instrumentalmente mesmo 
quando cometem atos de terrorismo; se eles se envolvem em violência, agem 
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assim porque acreditam que os fins justificam os meios. Não obstante as 
diferenças entre as principais abordagens da RI (neorrealismo, 
institucionalismo neoliberal e formas positivistas de construtivismo), todas 
elas abordam a religião da mesma maneira. (KUBÁLKOVÁ, 2009, p.29, 
Trad. Minha). 

 

Na maioria dos casos, o avanço das Relações Internacionais nas questões religiosas 

ocorre através do paradigma positivista, o que culmina em um reducionismo sobre a validade 

da religião como objeto de análise quando observada com as lentes da teoria da escolha racional. 

É uma interpretação que reflete a naturalização da ordem, e acaba colocando relações 

internacionais e religião como categorias distintas e em oposição binária. (ESTRADA, 2016, 

p. 55 – 56). Pesquisar religião é, muitas vezes, trabalhar na marginalidade, pois o peso do 

paradigma positivista lança dúvidas sobre o quão científico um trabalho sobre religião poderia 

ser. 

É importante ressaltar que não faz parte da alçada das Relações Internacionais, e nem 

mesmo dos Estudos de Religião, determinar a validade de qualquer sistema de crença, 

tampouco provar ou refutar fenômenos e dogmas religiosos. Este é um pensamento limitado e 

demasiadamente cartesiano. A religião, assim como outros fatores sociais, enfrenta as 

dificuldades do escrutínio com lentes próprias às ciências exatas ou biológicas. Nas Relações 

Internacionais, o conceito tradicional do que é ciência – e do que não seria ciência – é um dos 

motivos que afasta o campo de análise da religião. 

Diante disso, podem surgir dúvidas quanto a pertinência de relacionar essas disciplinas. 

Poderia as Relações Internacionais ser parte das Ciências da Religião? Essa pesquisa considera 

que isso é sim possível, e ampara esse argumento nos trabalhos de acadêmicas e acadêmicos 

citados aqui, que reconhecem a relevância da religião dentro do campo interacional, e que a 

partir disso desenvolvem suas pesquisas como profissionais de Relações Internacionais e 

Religião. Dentre as linhas possíveis nesse campo, optou-se por uma teoria dentro do caminho 

da linha construtivista, tendo em vista os aspectos principais da teoria, como: o foco nas ideias, 

normas e valores, e como isso molda as identidades; a valorização das intersubjetividades; a 

constituição mútua dos agentes e das estruturas (DELGADO, 2015, p. 34). O construtivismo é 

considerado uma ferramenta muito relevante para estudos como o nosso, através de sua 

abordagem crítica do papel ideacional que as religiões exercem.  

Um desafio a ser superado (e uma crítica às teorias de relações internacionais no geral) 

é o hiperfoco no nível dos Estados. É inegável que a dimensão da sociedade internacional é 

vital para a disciplina, uma vez que vivemos em uma estrutura de Estados soberanos. Contudo, 

também é inegável que a política internacional conta com uma diversidade de atores não 
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estatais, e que o nível doméstico é parte relevante da política internacional – ponto que as 

abordagens pós-positivistas valorizam. 

Outro desafio refere-se a delimitar o que se entende por religião quando uma lente 

construtivista é usada para tratar desse assunto. Em nosso trabalho, partimos da premissa 

construtivista de que o conceito do que é religião sequer poderia ser exatamente definido de 

uma única maneira, uma vez que estabelecer uma essência do que é uma religião não é algo 

viável nessa perspectiva – o que reconhecemos não ser consenso dentro dos Estudos de Religião 

e das Relações Internacionais no geral.3 Uma maneira convencional de definir religião dentro 

das Relações Internacionais é considera-la como um conjunto privado de crenças, separadas da 

esfera pública da política. Essa concepção, entretanto, não nos serve aqui, por ser mais 

apropriada ao contexto que lhe deu origem – a Europa do século XVII pós-Vestfália. 

(DELGADO, 2015, p. 49). Pesquisadoras e pesquisadores argumentam que o conceito 

tradicional e universal de religião é um produto da modernidade europeia (cf. HURD, 2008; 

ESTRADA, 2016; MENCHIK, 2017). 

Por isso, é preciso reconhecer que o estudo do objeto religião através das teorias de 

Relações Internacionais não deveria ser feito apenas acrescentando variáveis de cunho religioso 

nas análises, sob risco de simplificar ou deslegitimar o fenômeno religioso através de 

perspectivas que não consigam ir além de binarismos estanque – como público/ privado ou 

racional/ irracional. Nesse sentido, Menchik (2017, p. 566) faz uma ressalva importante: os 

acadêmicos e acadêmicas de Religião e Relações Internacionais precisam sempre considerar as 

bases de sustentação dos conceitos das Ciências Sociais que escolhem utilizar, uma vez que 

grande parte das teorias modernas parte da premissa de que a religião é irrelevante ou excluída 

da esfera pública. 

Apesar da conceituação da religião como crença que é ou deveria ser totalmente restrita 

à esfera privada ser muito popular, Kratochwil (2005, p. 115) argumenta que esta é uma 

interpretação falha. Mesmo no Ocidente, considerando o contexto moderno de onde o conceito 

comum deriva, a privatização da religião não foi um acontecimento natural, mas um processo 

longo de evolução política para estabelecer a tolerância (estabelecimento esse que 

consideramos discutível e incompleto). Por isso, Kratochwil afirma que formas privadas de 

vivência da religião não representam uma essência da mesma, sendo na verdade um fato 

contingente e não um ponto definidor do fenômeno religioso. 

                                                 
3 Sabemos que há perspectivas teóricas que discordam disso. Essa é uma discussão que não cabe dentro dos limites 
dessa pesquisa, tendo em vista que este não é um trabalho de debate teórico. Aqui, nos cabe delimitar nossa 
perspectiva, a base onde construímos nossa análise. 
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O estudioso da Religião Ricardo Mariano (2013 p. 232) também expressa uma 

perspectiva parecida, que poderia facilmente ser compreendida como construtivista. A religião, 

enquanto conceito definidor universal, é produto da modernidade ocidental, formulado em 

oposição ao conceito de secular – sendo tradicionalmente interpretada como restrita à esfera 

privada. A compreensão de uma definição universal repousa sobre as subjetividades da tradição 

cristã, e sua popularização ocorreu através do caminho do colonialismo. Sendo assim, é preciso 

compreender a religião como um conceito construído social e culturalmente, cujo significado 

varia conforme o contexto. Isso significa dizer que as características que usualmente são 

utilizadas para definir uma religião, como suas práticas, seus sentidos e suas fronteiras, estão 

sempre sendo transformadas através de processos contínuos de contestação e disputa – o que 

torna essas características contingentes e não definidoras. 

Delgado (2015, p. 53) propõe que o primeiro passo para superar o binarismo público/ 

privado é “mostrar que a religião é concebível como uma construção fluida cujo significado 

aumenta e desaparece com o tempo e, mais importante, pode ser percebido como ‘fixo’ pela 

autoridade que o define”. A autora argumenta a partir do exemplo do Cristianismo da Europa 

do século XVII, mostrando como o entendimento do que essa religião era naquela época é 

diferente do entendimento contemporâneo da mesma região. Essas transformações não podem 

ser simplificadas com o confinamento da religião ao espaço privado, pois refletem mudanças 

mais profundas, “de ser um fenômeno completamente social, que definiu uma comunidade de 

crentes; a um corpo de crenças privadas pelo crente individual” (DELGADO, 2015, p. 53). 

Nos parece limitador propor um conceito único e fechado de um fenômeno que 

interpretamos como composto por elementos variados (como credo, culto e códigos, para citar 

alguns exemplos) que podem ser considerados como processos dentro da religião – em vez de 

pontos prontos e independentes (KRATOCHWIL, 2005, p. 134). O inventário das partes que 

podem estar presentes ou não em uma religião é amplo: Menchik (2017, p. 564) cita rituais, 

ética, textos sagrados, doutrina, organizações, identidades, locais de culto, lideranças 

carismáticas, dentro outros inúmeros exemplos que o autor enumera e que são elementos que 

mudam com o tempo.  

O argumento de Menchik é que isso mostra que a ideia de religião é historicamente 

situada, e não universal. Ele ainda argumenta que pontos delicados, como doutrina ou teologia, 

também são frutos de lutas políticas, legais e religiosas dentro do próprio campo das instituições 

de fé. São argumentos que trazem implicações para quem pesquisa religião e política. É preciso 

considerar as práticas instituídas, dentro de seus contextos específicos (como geográfico e 

histórico) onde os atores religiosos vivem sua crença. Os processos religiosos podem ser 



31 

estudados sem que isso signifique promover uma definição fechada da religião, tampouco 

validá-la ou refutá-la. 

 

Dado que a definição de religião e suas doutrinas são contingentes e 
entrelaçadas com relações de poder, uma definição universal de religião se 
torna impossível. Isso não implica que a religião não exista ou não possa ser 
estudada. Pelo contrário, significa que a religião deve ser estudada como uma 
tradição discursiva e encarnada que procura instruir os praticantes sobre a 
forma e o propósito de uma dada prática. A discrição dos crentes para regular 
e defender certas práticas enquanto condenam e excluem outras práticas é um 
sinal de luta política e posse de poder, e não um sinal de verdade. A abordagem 
construtivista investiga as condições sob as quais alguns aspectos de uma 
tradição são definidos como corretos, enquanto outros são incorretos, em vez 
de assumir, desde o início, que o conteúdo é constante ou universal. 
(MENCHIK, 2017, p. 565, Trad. e grifo meu). 

 

Nesse sentido, defendemos que os estudos das Ciências da Religião contribuem para as 

análises de Relações Internacionais e vice-versa, com a premissa de que a maneira que os 

sujeitos religiosos se definem conta mais do que a maneira como o pesquisador ou pesquisadora 

interpreta e categoriza esses sujeitos. Compreender esses atores passa pela análise profunda dos 

seus discursos, do seu conteúdo, dos aspectos constitutivos deles. Por isso nossa escolha por 

uma abordagem pós-positivista. Reconhecemos as religiões como área de saber e de sentido, 

não as tratando como mero eixo objetivo de análise. Consideramos que “não há uma versão 

‘verdadeira’ de nenhuma religião, mas muitas” (DELGADO, 2015, p. 66). 

 

 

2.3  Redes transnacionais de advocacy 

 

Pessoas motivadas por valores e princípios agem na estrutura social de acordo com o 

que acreditam. Pensando na militância cristã contra a perseguição, argumentamos que este é 

um movimento que se desenvolve nos campos doméstico e internacional. Cristãos e cristãs de 

regiões onde o direito à liberdade religiosa é garantido buscam defender outras pessoas – irmãos 

e irmãs de fé – que estariam em perigo justamente por razões religiosas. Para analisar isso nos 

próximos capítulos, com base nas discussões prévias feitas aqui, passaremos a discutir 

teoricamente sobre ativismo transnacional. 

Desde o fim do século XX, pesquisadores e pesquisadoras têm discutido sobre ação 

transnacional, com o objetivo de compreender processos de mobilização, contenção, persuasão 

e intimidação dentro e fora de movimentos ativistas que declaram trabalhar em favor do que 
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consideram a coisa certa. Na disciplina de Relações Internacionais, a principal referência sobre 

esse assunto é o trabalho Activists Beyond Borders, de Margaret Keck e Kathryn Sikkink 

(1998). Considera-se que o livro captou o ethos da militância do final do século XX (BUSBY, 

2010, p. 5), quando houve intenso crescimento de atores não estatais, movidos por crenças 

pessoas e morais, e imbuídos da ideia de que cada indivíduo pode por si só lutar por um mundo 

melhor.  

A evolução das tecnologias de comunicação dessa fase auxiliou na tarefa de mobilizar 

a atenção de um público maior, e ideias de paz e justiça motivaram muitos ativistas a aderir 

cada vez mais a campanhas e causas além de seus contextos nacionais. Embora a história conte 

com casos de militância internacional antes desse período, as transformações da segunda parte 

do século XX deram lugar a processos adicionais de ativismo, especialmente a ações coletivas 

transnacionais – campanhas internacionais coordenadas por grupos de ativistas trabalhando 

juntos na defesa de direitos (DELLA PORTA; TARROW, 2005a, p. 2). 

Essas transformações históricas, sociais e tecnológicas apontavam para a necessidade 

urgente de olhar para o campo internacional além da dimensão estatal, considerando todos os 

atores que atuam nesse contexto. Vivemos em uma estrutura de Estados soberanos, porém não 

é possível ignorar que a sociedade internacional conta com uma diversidade de atores não 

estatais. Essa percepção permeia o trabalho de Keck e Sikkink (1998). Segundo as autoras, a 

política internacional envolve, ao lado dos Estados, uma grande variedade de atores não estatais, 

que interagem constantemente entre si, e também com outros Estados e Organizações 

Internacionais. Essas interações seriam estruturadas em redes. 

Como os atores são diversos, Keck e Sikkink (1998, p. 1) identificam vários tipos de 

redes, como de caráter econômico, científico, ou de profissionais de determinadas áreas. Porém, 

o tipo que mais lhes interessa – e que nos importa nesta pesquisa – são as redes formadas por 

ativistas, unidos fundamentalmente por ideais, valores e princípios semelhantes. Esse tipo de 

rede é definido pelas autoras como rede transnacional de advocacy. 

 
Uma rede de advocacy transnacional inclui atores relevantes que trabalham 
internacionalmente em uma questão, que estão unidos por valores 
compartilhados, um discurso comum e densas trocas de informações e 
serviços. Essas redes são mais prevalentes em áreas de questões caracterizadas 
por conteúdo de alto valor e incerteza informacional. A novidade dessas redes 
é a habilidade que atores internacionais não tradicionais têm de mobilizar 
informações estrategicamente para ajudar a criar novas questões e categorias 
e para persuadir, pressionar e ganhar influência. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 
2. Trad. Minha). 
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As autoras nomeiam essas redes de redes transnacionais de advocacy porque são formas 

que pleiteiam a causa de outros atores. O conceito de rede destaca as relações fluidas e abertas 

entre atores trabalhando em áreas específicas de ativismo. Já o termo advocacy destaca o fato 

de que essas redes transnacionais são organizadas para promover causas, ideias e normas 

fundamentadas em princípios (KECK; SIKKINK, 1998, p. 9).  

Falar de advocacy em um trabalho brasileiro envolve desafios linguísticos. O termo não 

tem tradução na língua portuguesa. Para definir conceitualmente essa questão na pesquisa, nós 

nos voltamos diretamente para o que advocacy significa. Em definição de dicionário, o termo 

significa “apoio público ou recomendação de uma causa ou política específica” (ADVOCACY, 

2018). Keck e Sikkink (1998, p. 8) compartilham de entendimento semelhante, declarando que 

quem faz advocacy pleiteia as causas dos outros ou defendem uma causa ou proposição. Essa 

é uma definição que também se encaixa no conceito de ativismo. As discussões sobre isso giram 

em torno da ideia de que a atividade do advocacy ocorre dentro do sistema, geralmente na figura 

do lobby ou de outras categorias de profissionais pagos para defender uma causa, enquanto o 

ativismo não teria esse tipo de vínculo. 

Adotamos aqui a interpretação de advocacy como categoria específica de defesa de 

causas, e as atividades ativistas como um dos meios de fazer advocacy. Um termo não traduz 

diretamente o outro (por isso não seria correto dizer que são exatamente a mesma coisa), porém 

não são conceitos opostos. Entendemos o ativismo como uma das maneiras de fazer advocacy, 

que pode envolver outras estratégias (como o lobby). Essa visão se sustenta de acordo com a 

própria interpretação da teoria de Keck e Sikkink, uma vez que as próprias nomearam como 

redes de advocacy os tipos de redes formadas por ativistas. Ao falar de quem faz advocacy, nos 

referimos a ativistas ou lobistas, pois não há uma tradução exata para o conjunto dessas 

atividades em português. 

Keck e Sikkink (1998, p. 33) também consideraram outros fatores na escolha da 

nomenclatura do fenômeno. Nas Ciências Sociais, é comum identificar outros termos para 

conceitos parecidos, como coalisões, movimentos ou sociedade civil. As autoras argumentam 

que redes transnacionais reflete a dimensão estruturada e estruturadora que existe na atuação 

desses agentes – que participam de novas políticas que também são concomitantemente 

moldadas por eles. Isso não significa que as autoras considerem os outros termos como 

insuficientes ou superados; porém, defendem que o conceito de rede de advocacy não deve ser 

entendido como subordinado às noções de movimentos sociais ou de sociedade civil global. 

Assim, afirmam que as redes transnacionais de advocacy atuam simultaneamente como agente 

e estrutura. Na análise da criação dessas redes e como elas surgem, elas são definidas como 
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estrutura: como padrões de interação entre organizações e indivíduos. Ao considerá-las atores, 

essas estruturas recebem poder de agência. Porém, é importante dizer que essa conceituação 

acadêmica já havia sido percebida informalmente pelos próprios ativistas, que antes das 

pesquisas sobre o tema já se definiam discursivamente como partes de uma rede. Esse é outro 

motivo do uso do termo por parte delas: a própria escolha discursiva dos agentes analisados 

(KECK; SIKKINK, 1998, p. 5).   

Esse tipo de rede é mais centrado em valores e menos em estrutura profissional e 

capacidades materiais, e por isso tendiam a ser ignoradas pelos acadêmicos e acadêmicas até 

então, que encontravam dificuldades em categorizá-las (KECK; SIKKINK, 1998, p. 1 – 2). 

Esse é um problema já apontado na discussão prévia sobre a teoria construtivista e a dificuldade 

de pesquisadores e pesquisadoras positivistas em lidar com categorias interpretativas diferentes 

das usadas em perspectivas mais materialistas. Desde o início de suas análises, Keck e Sikkink 

demonstram – direta e indiretamente – suas bases teóricas prévias: o construtivismo das 

Relações Internacionais e os estudos de movimentos sociais. Essas são nossas pontes de diálogo 

entre o trabalho das autoras e o de outros teóricos e teóricas. Além de trazer perspectivas de 

mais analistas das Ciências Sociais, através da abordagem construtivista podemos avançar nas 

discussões tanto sobre ativismo transnacional quanto sobre atores religiosos envolvidos nesses 

processos, especificamente no ativismo pela liberdade religiosa e contra a perseguição. 

Considerando o ano de publicação do Activists beyond borders, no final do século XX, 

os desafios para analisar as redes de advocacy certamente eram maiores do que atualmente são, 

uma vez que o conceito problematiza várias das interpretações mais tradicionais da área de 

Relações Internacionais. Essas redes são, ao mesmo tempo, transnacionais, regionais e 

domésticas. Criam pontes de contato entre Estados, organizações internacionais e partes da 

sociedade civil, auxiliando na expansão de canais de interação e debate, de maneiras que 

problematizam a ideia tradicional e fechada de soberania estatal (KECK; SIKKINK, 1998, p. 1 

– 2). A percepção de outros atores compondo a sociedade internacional também é desafiadora, 

pois as perspectivas teóricas clássicas de Relações Internacionais interpretam essa dimensão 

como exclusivamente estatal. 

Nem todas as redes de advocacy são iguais, mas possuem pontos importantes em 

comum, como a centralidade em valores ou princípios, a crença de que indivíduos podem fazer 

a diferença no mundo, o uso estratégico e criativo da informação, e o uso de estratégias políticas 

sofisticadas no desenvolvimento de suas campanhas (KECK; SIKKINK, 1998, p. 2). Falar de 

estratégia e criatividade no trato da informação é um ponto vital: os grupos ativistas não 

compartilham ideias e significados produzidos apenas pelos arranjos estruturais ou por 
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ideologias preexistentes, mas são efetivamente agentes significantes, comprometidos com a 

produção e interpretação de sentidos (BENFORD; SNOW, 2000, p. 613). 

O reconhecimento das ações estratégicas por parte desses atores revela que o papel 

central da dimensão ideacional não significa a ausência de racionalidade na busca pelo alcance 

dos interesses. Os grupos de ativismo transnacional são atores racionais, capazes de cálculos 

sofisticados para alcançar seus objetivos (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 373). Porém, o 

reconhecimento de que interesses e objetivos não são fatores exógenos, mas moldados por seus 

valores e princípios, permite que analisemos as atividades estratégicas desses atores dentro de 

esferas estruturadas intersubjetivamente (KECK; SIKKINK, 1998, p. 5). Para compreender os 

interesses e as estratégias racionais dos atores, consideramos que estes devem ser entendidos 

dentro do contexto onde as preferências do grupo são geradas. É preciso olhar as práticas, as 

tradições discursivas e as estruturas sociais, políticas e econômicas (MENCHIK, 2017, p. 565). 

Por causa das características ideacionais e racionais, as redes transnacionais podem 

promover a implementação de normas, monitorando a situação geral da causa que defendem 

com base em padrões regionais e internacionais. Ao pressionar atores específicos na busca por 

engajamento e pela promoção de mudanças de práticas, também buscam aumentar seu alcance 

e influência. A consequência disso é que redes de ativistas podem contribuir para uma mudança 

de percepção que tanto os Estados quanto outros atores sociais tenham de suas identidades, 

interesses e preferências (KECK; SIKKINK, 1998, p. 3). Ao falar de norma, a definição adotada 

por Keck e Sikkink é a seguinte:  

 

Descrever expectativas coletivas para o comportamento adequado de atores 
com uma dada identidade. Em algumas situações, as normas operam como 
regras que definem a identidade de um ator, tendo, assim, ‘efeitos 
constitutivos’ que especificam quais ações farão com que outras pessoas 
relevantes reconheçam uma identidade particular. (KATZEINSTEIN, 1966 
apud KECK; SIKKINK, 1998, p. 3. Trad. Minha).  

 

Segundo Keck e Sikkink (1998, p. 9), as redes de advocacy costumam ser formadas por: 

organizações não governamentais (ONGs) domésticas e internacionais, realizando pesquisas e 

advocacy; movimentos sociais locais; fundações; a mídia; igrejas; sindicatos; organizações de 

consumidores; intelectuais; partes de organizações intergovernamentais (regionais e 

internacionais); partes do executivo ou parlamento de um governo (políticos eleitos defendendo 

causas). Apesar de não citar especificamente a participação individual, as autoras lembram que 

na verdade são os indivíduos ativistas que atuam em nome das redes (KECK; SIKKINK, 1998, 

p. 5). É a ação individual, sempre iniciada dentro de um contexto prévio (ou seja: não é uma 
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ação que surge no vácuo, mas impulsionada pela identidade e pelos valores dos sujeitos), que 

inicia movimentos coletivos. 

Não é necessário que todos os grupos citados pelas autoras estejam presentes ao mesmo 

tempo para que se forme efetivamente uma rede de advocacy. Contudo, as ONGs e grupos 

equivalentes (como associações sem fins lucrativos) são o elemento central de todas as redes, e 

Keck e Sikkink (1009, p. 6) enfatizam que a análise do papel das ONGs é importante para 

compreender as conexões formadas a partir delas. São esses grupos que geralmente iniciam e 

lideram as ações. São fontes de ideias e informações, e movimentam recursos financeiros e 

serviços para as outras partes da rede (KECK; SIKKINK, 1998, p. 9). Finnemore e Sikkink 

(2014, p. 355) destacam que agentes que atuam no nível internacional dependem de algum tipo 

de plataforma organizacional para promover as causas que defendam. Muitas ONGs são 

construídas com esse propósito específico, sendo os meios mais comuns de promoção de 

causas. Para defender questões específicas, esses grupos também podem se unir a outros atores 

em redes transnacionais de advocacy mais amplas (como na defesa geral de direitos humanos), 

através do uso estratégico da informação que estas façam, para ampliar o alcance da causa que 

defendem e engajar outros atores nesses processos.  

É possível então que a análise de um movimento transnacional seja feita a partir desses 

componentes específicos das redes, uma vez que são atores com grande protagonismo no 

desenvolvimento das causas ativistas. Por isso, no estudo do nosso objeto de pesquisa, as ONGs 

servirão como um importante eixo de análise. Mais adiante, no próximo capítulo, 

apresentaremos os grupos mais relevantes no advocacy pela liberdade religiosa e contra a 

perseguição do Cristianismo, e destacaremos a partir disso exemplos que nos ajudem a 

compreender como esse movimento é possível. 

A atuação em redes é caracterizada por padrões voluntários de comunicação e troca, 

recíprocos e horizontais, que se formam em torno de questões onde a informação desempenha 

um papel estratégico, e onde o valor da causa é difícil de ser mensurado (KECK; SIKKINK, 

1998, p. 8). Grupos dentro das redes compartilham valores, e trocam informações e serviços. 

Além da troca de informações que ocorre nessas interações, os grupos de ativismo trabalham 

nos assuntos, criando categorias ou quadros, com o objetivo de organizar a informação que 

possuem para que esta possa ser usada como instrumento na busca pelo alcance dos interesses 

da causa. Esses processos são centrais na formação das identidades dos atores (KECK; 

SIKKINK, 1999, p. 10). 

A relação que se desenvolve entre os indivíduos envolvidos no trabalho de advocacy, 

especialmente nas ONGs, com base em valores e princípios compartilhados, estimula entre 
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muitos um sentimento de pertencimento a uma comunidade. O aumento da interação entre 

ativistas facilita o crescimento de uma identidade comum e isso reduz o particularismo nacional 

(DELLA PORTA; TARROW, 2005a, p. 10). Isso não significa o desaparecimento desse fator 

identitário, mas que outros fatores também ganham destaque, com base nos valores e princípios 

que unam os atores em torno de uma causa específica. Busby (2010, p. 50) destaca que 

constantemente novas ideias e interpretações sobre o que é certo ou errado surgem na arena 

normativa, um espaço onde noções variadas competem com outras normas e com outros valores 

e interesses. Della Porta e Tarrow (2005b, p. 240) ainda apontam que, no desenrolar das ações 

em favor das causas defendidas, as lealdades dos apoiadores e apoiadoras tendem a se deslocar 

da causa como um todo para as organizações que defendem a causa – o que estimula processos 

de competição entre esses grupos. Este é mais um argumento sobre a relevância do papel das 

ONGs nas redes. 

 

2.3.1 Porque surgem redes transnacionais de ativismo   

 

A militância transnacional não é um fenômeno recente, sendo possível identificar 

diversas campanhas e movimentos que precedem as redes que são formadas e ganham 

relevância a partir da segunda metade do século XX (cf.  Keck e Sikkink, 1998; BUSBY, 2010; 

SIKKINK; SMITH, 2002). O movimento abolicionista, o movimento a favor do sufrágio 

universal, e campanhas contra a prática de amarrar os pés das meninas na China são alguns dos 

exemplos mais lembrados na academia. Keck e Sikkink (1998, p. 15) também mencionam a 

presença das tradições religiosas nesses fenômenos prévios, incluindo a divulgação missionária, 

que também representam movimentos transnacionais. Ao analisarmos aqui um movimento 

religioso transnacional contemporâneo, é importante considerar que a expansão religiosa é uma 

atividade transnacional muito anterior ao fenômeno que estudamos. Reconhecemos que a 

transnacionalização de diferentes tradições religiosas ressalta o fato de que a religião já fazia 

parte da sociedade civil e era uma força importante nas bases de movimentos sociais em 

diversas partes do mundo, desafiando há um tempo considerável as fronteiras da esfera do 

privado (GREEN, VIAENE, 2012, p. 4). 

Ao afirmar que as redes adquirem grande relevância e força política desde as últimas 

décadas do século XX, as autoras percebem mudanças significativas em relação aos 

movimentos transnacionais anteriores. O número de redes, assim como o tamanho e a força 

delas, muda dramaticamente. O profissionalismo, a velocidade do trabalho e a complexidade 

das interações nos níveis doméstico e internacional também mudaram. A maior parte das causas 
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agora gira em torno da defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e dos direitos das 

mulheres (sendo que as duas últimas também podem ser interpretadas como parte dos direitos 

humanos, dependendo do enquadramento utilizado). Por isso, argumentam que há uma 

diferença entre os movimentos passados e os que despontam durante as transformações políticas 

e sociais da segunda metade do século XX (KECK; SIKKINK, 1998, p. 10 – 12). 

O primeiro grande marco percebido como catalisador de advocacy transnacional é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada em 10 de dezembro de 1948 

através de resolução da Assembleia Geral (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU 

BRASIL, [201-?]). A partir desse passo, desenvolveu-se um regime global de direitos humanos, 

composto por convenções, tratados, acordos regionais e organizações internacionais de 

monitoramento. Pesquisadoras e pesquisadores consideram que essas normas têm grande 

responsabilidade pelo surgimento de ONGs internacionais e redes transnacionais de advocacy 

(RISSE; ROPP, 1999; RISSE; SIKKINK, 1999; THOMAS, 2002). O crescimento das redes 

modernas teria sido efetivo a partir de meados da década de 1970, com o estabelecimento de 

novos pactos e tratados. Em 1975 houve a aprovação da Ata Final de Helsinque; em 1976, 

entraram em vigor o Pacto de Direitos Civis e Políticos, e Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. Em 1978, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos entrou em vigor 

(SIKKINK; SMITH, 2002, p. 50). 

Thomas (2002, p. 72) pontua que as normas internacionais possuem uma autoridade 

especial diante da sociedade internacional, por serem estabelecidas por grupos de Estados, e 

não por um único país – o que poderia reduzir a legitimidade das normas às preferências ou à 

ideologia de um ator isolado. Por isso, as normas internacionais de direitos humanos constituem 

um vocabulário entendido e utilizado tanto por atores estatais quanto não estatais. Em relação 

às atividades de advocacy transnacional, as normas são instrumentos de mobilização e de 

maximização da influência de atores que não dispõem de recursos tradicionais de poder. 

Seguindo pelo curso dos marcos históricos, della Porta e Tarrow (2005a, p. 7) destacam 

o colapso do bloco soviético como evento encorajador de ações de advocacy transnacional por 

parte de atores não estatais, que eram dificultadas ou bloqueadas pelas divisões da Guerra Fria. 

Nessa fase, os Estados enfrentaram mais pressões para adotar políticas e normas defendidas por 

grupos transnacionais de advocacy que eram motivados por questões morais e noções de certo/ 

errado. Se antes, nos movimentos históricos precursores das redes modernas, o mais comum 

era a defesa de causas que afetavam diretamente aos próprios ativistas, a fase pós-Guerra Fria 

contou muito mais com grupos motivados pela necessidade de defender os direitos de outros 
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grupos, geralmente mais distantes, ou do planeta como um todo, como em movimentos pelo 

meio ambiente (BUSBY, 2010, p. 3).  

Olhar o contexto histórico fornece pistas interessantes, mas não é o suficiente para 

responder sobre as motivações por trás de um trabalho que ainda é tão custoso e complexo. 

Keck e Sikkink (1998, p. 12) buscam delimitar algumas razões que podem servir como 

categorias de análise. Segundo elas, é mais provável que redes transnacionais de advocacy 

surjam em torno de questões onde:  (1) o canal de comunicação entre grupos nacionais e seus 

governos estejam bloqueados ou sejam percebidos como insuficientes (o que levaria a um 

padrão de comunicação em bumerangue); (2) onde ativistas, ou empreendedores políticos 

acreditem que podem desenvolver suas missões e objetivos (e então estes indivíduos 

promoveriam o ativismo diretamente); (3) onde conferências e outras formas de interação criem 

espaços internacionais para formar e fortalecer o trabalho. 

Na militância por direitos, entende-se que os governos deveriam garantir direitos 

básicos e universais aos seus cidadãos e cidadãs. Quando isso não ocorre, a comunicação em 

bumerangue (1) é uma estratégia característica do ativismo transnacional: grupos nacionais 

buscam conexões externas como uma maneira de ganhar voz e obter auxílio frente a problemas 

internos; depois, essas conexões externas buscam meios de intervir de volta na situação 

daqueles grupos que pediram ajuda. Para os atores em perigo, com menos poder, e em locais 

menos desenvolvidos, as conexões externas são fonte de recursos materiais e simbólicos, como 

reconhecimento, informação, dinheiro e influência. Para os grupos externos de advocacy, 

geralmente vindos de locais mais privilegiados e ricos, com mais recursos e influência, essa 

ajuda lhes garante a legitimidade argumentativa de que estão efetivamente auxiliando seus 

parceiros mais necessitados.  

Della Porta e Tarrow (2005a, p. 6) apontam que as organizações externas também se 

beneficiam com o acesso às populações locais, que lhes garante informações privilegiadas, e 

do baixo custo de associações voluntárias vindo dessas regiões. Nesse sentido, o papel central 

da informação pode ser visto como um dos interesses que ativistas têm em criar redes: em 

questões críticas, a informação é tanto essencial quanto dispersa, e os atores não 

governamentais precisam ter acesso a informação para que seu trabalho tenha crédito. Keck e 

Sikkink (1998, p. 13) destacam que essas situações, apesar das vantagens mencionadas, também 

são marcadas por tensões, geralmente referentes às diferenças de status entre grupos dos eixos 

Norte e Sul.4  

                                                 
4 A expressão refere-se ao conceito de Norte e Sul global, usado como alternativa ao conceito de “terceiro mundo”. 
Sul e norte aqui devem ser entendidos como conotativos para falar de países desenvolvidos e países emergentes. 
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A questão dos empreendedores políticos (2) destaca outras dimensões no ativismo 

transnacional. As necessidades em si (como violações de direitos praticadas por Estados ou por 

outros grupos internos mais poderosos – usualmente com apoio ou consentimento velado do 

Estado) não produzem movimentos de ativismo por si só. Quem cria as redes são os ativistas, 

as pessoas que se posicionam diante de uma causa que considerem digna de atenção. Os 

ativistas começam uma militância quando identificam uma causa que seja válida de acordo com 

suas próprias percepções; e buscam estabelecer conexões quando consideram que dessa 

maneira o propósito de suas organizações será alcançado, como obter informações precisas ou 

ganhar visibilidade (KECK; SIKKINK, 1998, p. 14). Isso está em sintonia com a ideia de que 

indivíduos podem fazer a diferença. É interessante analisar a força discursiva que 

empreendedores e empreendedoras têm para influenciar no surgimento e na expansão de atores 

transnacionais de advocacy. Olhar para os agentes envolvidos no estabelecimento das causas 

pode fornecer informações valiosas sobre o desenvolvimento de campanhas internacionais de 

advocacy. Na militância transnacional contra a perseguição, é possível destacar alguns 

empreendedores políticos que, com grande carisma e poder de persuasão, conseguiram 

movimentar outros atores estatais e não estatais, tornando-se uma referência de liderança 

inspiradora mesmo depois de sua morte. O capital midiático de um empreendedor político pode 

reverberar por gerações, e esse tema será explorado nos capítulos seguintes. 

Busby (2010, p. 261) menciona outro ponto interessante de reflexão: algumas questões 

ganham mais atenção que outras no ativismo transnacional, e é preciso discutir as razões das 

preferências de percepção e reconhecimento que justificam porque algumas questões são 

consideradas mais urgentes e importantes do que outras (cf. BUTLER, 2015). Consideramos 

que olhar para os valores e princípios que esses atores declaram, bem como as normas que 

defendem, pode fornecer pistas valiosas nesse processo. Risse e Ropp (1999, p. 236) afirmam 

que é preciso olhar para as identidades sociais dos atores para compreender seus interesses e 

preferências. Finnemore e Sikkink (2014, p. 353) consideram que a motivação dos 

empreendedores varia de acordo com a norma defendida e com o próprio empreendedor – o 

que está em concordância com o foco nas identidades de Risse e Ropp. Porém, as autoras 

admitem que, dependendo da norma social, muitos analistas têm dificuldade em explicar as 

motivações sem fazer referência a sentimentos como empatia ou altruísmo ou sem considerar 

comprometimentos ideológicos.  

                                                 
Para ampliar o entendimento do tema, cf. CAIXETA, M. B. O Sul global na política e academia. Observatório 
Brasil e o Sul. Disponível em <http://www.obs.org.br/cooperacao/662-o-sul-global-na-politica-e-academia>. 
Acesso em nov. 2018. 
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Encontramos dificuldades semelhantes ao tentar compreender o que pode motivar 

cristãos e cristãs que não enfrentam perseguição religiosa a militar em favor de irmãos e irmãs 

de fé desconhecidos e distantes, mas que estariam sofrendo provações por causa da religião 

compartilhada. Para isso, não oferecemos uma hipótese mensurável numericamente, o que seria 

inviável dentro dos limites da pesquisa. Porém, apresentamos a hipótese de que a construção 

discursiva de uma identidade religiosa em comum, fundamentalmente baseada em narrativas 

martirológicas, é o principal motivador do tipo de ativismo que pesquisamos – raciocínio que 

será desenvolvido nos outros capítulos do trabalho. 

Keck e Sikkink (1998, p. 15) reforçam que os empreendedores de direitos humanos, em 

princípio, comprometem-se a defender os direitos de todas as pessoas, não importando as 

afinidades ideológicas que tenham ou não com as vítimas que defendem. Essa é uma 

característica forte nas redes modernas. Mas há também organizações solidárias, formadas por 

ativistas que baseiam seus apelos em compromissos ideológicos em comum com as vítimas, 

através da ideia de que defendem uma causa que afeta ambos os lados. Essa perspectiva varia 

de acordo com os próprios empreendedores políticos. No advocacy pela liberdade religiosa, é 

possível perceber uma perspectiva que oscila entre o padrão moderno de redes e o padrão 

solidário. Quando a defesa se volta especificamente contra a perseguição ao Cristianismo, o 

padrão de solidariedade prevalece, e os valores religiosos compartilhados com os grupos 

defendidos funciona como um filtro que informa aos ativistas quem e o que deve ser 

considerado relevante para a militância. 

Em relação ao aumento do contato internacional (3), o avanço das tecnologias de 

comunicação e dos processos de globalização também são fatores considerados importantes 

para o surgimento e consolidação de novas redes de ativismo. Fatores como o avanço da 

telefonia e mesmo da indústria aérea facilitaram as conexões entre diversos ativistas e grupos 

de advocacy. Os custos de interação foram reduzidos e aumentaram em eficiência (KECK; 

SIKKINK, 1998, p. 14 – 15; DELLA PORTA; TARROW, 2005a, p. 7). Um fator não 

desenvolvido por Keck e Sikkink, provavelmente por causa do período em que seu trabalho foi 

escrito, é o avanço da internet. Novas oportunidades surgem com o avanço da inclusão digital. 

O desenvolvimento de redes sociais também ajudou a transformar a comunicação.  

A circulação de informação mudou de forma dramática e acelerada. Ao mesmo tempo 

em que é fácil obter informação de qualidade, a desinformação cresce de maneira alarmante, 

sendo difícil comprovar a veracidade e a relevância do que é consumido. Não é possível analisar 

o ativismo transnacional atualmente sem considerar a internet e como ela é utilizada. É 

importante, contudo, não naturalizar o crescimento do ativismo transnacional (de nenhum tipo) 
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como parte inerente dessas transformações. Processos de desenvolvimento econômico, político 

e social não atingem os Estados por igual. Os limites de alcance da globalização e do 

desenvolvimento devem sempre ser levados em conta, de maneira que os processos construídos 

– e posteriormente naturalizados – sejam sempre problematizados de maneira crítica.  

Junto com as vantagens inerentes às novas tecnologias, que podem facilitar a interação 

e a difusão, della Porta e Tarrow (2005a, p. 3 – 4) apontam uma desvantagem: “cada nova forma 

de comunicação aumenta os laços entre aqueles que já se conhecem e eleva os muros de 

exclusão para aqueles que não têm acesso ao novo meio de comunicação”. Existem desafios, e 

na busca por resolvê-los, a tendência geral entre os analistas é destacar fenômenos 

macroeconômicos, como a globalização, ou os avanços tecnológicos já citados, com grande 

destaque para a internet. A questão é que ambas as explicações mais comuns se baseiam em 

aspectos de alcance desigual nas sociedades, e são usadas como as justificativas principais para 

explicar o crescimento dos movimentos transnacionais. Fatores exógenos contam, mas não são 

suficientes para explicar o que produz mobilização. Tanto os fatores macroeconômicos quanto 

os tecnológicos são processados pelos atores envolvidos no advocacy transnacional, a fim de 

aproveitarem as oportunidades e recursos disponíveis (DELLA PORTA; TARROW, 2005b, p. 

230). 

Refletir sobre as possíveis motivações de atores transnacionais também levanta 

questionamentos sobre a localização geográfica de grande parte dos grupos de advocacy, 

geralmente em locais privilegiados política e economicamente. “As razões pelas quais este tipo 

de ‘movimento’ surge, e em particular, as razões pelas quais ele surge, sobretudo nos países 

dominantes do sistema político, econômico e cultural internacional, raramente são examinadas” 

(VIEIRA, 2011). Ao dizer isso, Vieira argumenta que é preciso olhar para a própria constituição 

das organizações de ativistas, considerando suas origens e motivações – o que nos parece mais 

um argumento que reforça o protagonismo das organizações não governamentais dentro das 

redes de advocacy.  

Em nossa pesquisa, chama a atenção que os grandes grupos de defesa da liberdade 

religiosa e contra a perseguição estejam sediados nos Estados Unidos e na Europa, enquanto os 

indivíduos que tecnicamente não conseguem agir por si mesmos estão em áreas bem menos 

privilegiadas do globo, o que coloca os EUA e a Europa em posição de bastiões da liberdade 

para o mundo, algo que precisa ser problematizado e encarado com cautela. Keck e Sikkink 

(1998, p. 16) abordam brevemente essas questões, sem aprofundá-las. O que as autoras 

destacam é que há uma diferença de percepção entre Norte e Sul. Os agentes de advocacy do 

Norte tendem a ser mais otimistas em relação as possibilidades e vantagens da cooperação 
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internacional. Agentes de países menos desenvolvidos têm mais ressalvas, especialmente em 

relação a causas sendo usadas como justificativas políticas de intervenção externa – a exceção 

é quando há a percepção de vidas em risco. Essas interações são transpassadas pelas 

experiências colonialistas do passado (nem sempre remoto). 

 

 

2.4  Formas de atuação do advocacy transnacional: framing e uso estratégico 

da informação  

 

Analisar as formas de atuação das redes de advocacy é tão importante quanto analisar 

suas motivações. Os grupos ativistas e as redes que estes formam não possuem poder e força 

no sentido tradicional em que esses termos são usados.5 Sua força maior reside no uso que é 

feito das informações obtidas e das estratégias que desenvolvem com base nessas informações. 

Por isso, a maior parte do trabalho transnacional de advocacy se concentra na busca por 

engajamento e nas pressões que os grupos ativistas podem fazer. Nesse sentido, uma parte 

essencial da atuação desses grupos é a criação de frames ou quadros – categorias ou estruturas 

de sentido onde a informação é recortada, formatada, organizada e então divulgada, servindo 

de base para suas campanhas. Esses quadros apresentam a causa e a atuação dos agentes de 

advocacy de acordo com o público-alvo, pois o objetivo maior é ampliar a receptividade desse 

público. Ou seja: o enquadramento é uma estratégia discursiva criativa.  

Eventos ou situações podem ser interpretadas ou ressignificadas de acordo com os 

objetivos do advocacy. Mesmo informações antigas podem ser usadas em um novo contexto, 

independente da temporalidade dos fatos apresentados, de maneira a criar imagens de impacto 

que influenciem o público-alvo e que auxiliam no cumprimento dos objetivos do movimento 

ativista. Essa forma de atuação pode impactar na compreensão pública mais ampla da causa, 

assim como no entendimento que outros atores envolvidos no processo tenham das suas 

próprias identidades e de seus interesses (KECK; SIKKINK, 1998, p. 17). 

O conceito de enquadramento é parte significativa das Ciências Sociais, sendo utilizado 

principalmente na Psicologia, na Linguística e na Análise do Discurso, nos estudos de 

Comunicação, nos estudos de Política e na Sociologia. Benford e Snow (2000, p. 611) afirmam 

que as definições mais recentes desse conceito derivam do trabalho de Goffman, referência na 

                                                 
5 Entendido como referência ao conceito de hard power delimitado por Joseth Nye como a capacidade coercitiva 
de exercer poder através de recursos militares e econômicos. Cf. NYE, Joseph. Bound to lead: the changing nature 
of american power. Nova York: basic books, 1990. 
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literatura de movimentos sociais. Os quadros são entendidos como esquemas de interpretação, 

que dão significado aos eventos que acontecem na vida individual e na sociedade. A partir disso, 

seria possível criar quadros de ação coletiva, com capacidade para inspirar e legitimar 

atividades de ativismo. Isso é possível porque os envolvidos em movimentos de advocacy são 

agentes significantes – engajados na produção e manutenção de significados (BENFORD; 

SNOW, 2000, p. 613). 

O processo de enquadramento é uma atividade sintética, e não apenas evocativa. É um 

trabalho criativo, mas limitado pelos hábitos e tradições sociais, que precisam ser considerados 

para que os quadros criados tenham legitimidade. Por isso, inicialmente os quadros que chamam 

a atenção são aqueles baseados em ideias e valores que já sejam importantes para o público-

alvo (BUSBY, 2010, p. 51). É preciso que haja ressonância cultural e ideológica. Na definição 

de Zald,  

 

Cultura são as crenças e compreensões compartilhadas de um grupo ou 
sociedade, mediadas e constituídas por símbolos e linguagem; ideologia é o 
conjunto das crenças que são usadas para justificar ou desafiar uma dada 
ordem político-social, e são usadas para interpretar o mundo político; quadros 
são as metáforas específicas, representações simbólicas e pistas cognitivas 
usadas para fornecer ou direcionar comportamentos e eventos em um modo 
avaliativo e sugerir modos alternativos de ação. (ZALD, 1996, p. 262. Trad. 
Minha). 

 

Benford e Snow (2000, p. 615 – 617) identificam três funções principais dos 

enquadramentos de ação coletiva: diagnóstico, prognóstico e motivacional. A função de 

diagnóstico delimita o problema, identificando sua fonte (de quem é a culpa) e como é possível 

remediar o problema (quem deve ter responsabilidade sobre a situação). Esses pesquisadores 

destacam que é importante observar as maneiras como o trabalho de advocacy identifica as 

vítimas de uma injustiça e como esses processos ampliam a vitimização.  

A função de prognóstico articula uma solução para o problema, apresentando planos de 

ataque e como executar o plano. Geralmente essas funções são trabalhadas juntas, e sua 

combinação não apenas orienta a ação, mas também a restringe em relação as possíveis soluções 

e estratégias de ataque. A função motivacional fornece justificativas para o engajamento na 

ação coletiva. Nesse processo os organizadores do trabalho de advocacy desenvolvem 

vocabulários apropriados para motivar o público-alvo. Esses vocabulários variam de acordo 

com a causa e com os valores e princípios que sustentam a legitimidade da mesma, fornecendo 

aos participantes dos movimentos de advocacy motivos para engajamento e manutenção da sua 

participação na defesa da causa. 
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No período inicial de um movimento ou campanha, os processos de enquadramento são 

menos estratégicos em comparação com períodos posteriores, com a militância já estabelecida. 

Os atores podem demorar a perceber a relação do ativismo com os processos interpretativos 

que constituem a criação de quadros. Porém, conforme os atores se estabelecem na atividade 

do advocacy, a tendência é que essa situação se inverta até um ponto onde “várias facções e 

figuras dentro do movimento lutam incessantemente para determinar a maneira mais 

convincente e eficaz de levar a ‘mensagem’ do movimento ao ‘povo’” (McADAM; 

McCARTHY; ZALD; 1996, p. 16). 

Para tentar compreender como os ativistas nas redes de advocacy instrumentalizam a 

criação de quadros, Keck e Sikkink (1998, p. 16) desenvolveram uma tipologia das estratégias 

de ação dos atores de advocacy transnacional: (a) política de informação; (b) política de 

simbologia; (c) política de influência; e (d) política de responsabilidade. Essas estratégias não 

costumam ocorrer de maneira isolada, sendo mais comum ver diferentes táticas sendo 

combinadas em circunstâncias variadas. 

 

a) Política de informação:   

As autoras definem essa tática como “a capacidade de gerar, de forma rápida e crível, 

informações politicamente utilizáveis e transferi-las para onde terá mais impacto” (KECK E 

SIKKINK, 1998, p. 16). A informação gera união entre os diversos membros de uma rede 

(como organizações, agências de notícias, igrejas e indivíduos que apoiem a causa, por 

exemplo) e circula por diversos canais, como e-mails, sites, telefones e material informativo 

(como revistas e livros). Pensando no contexto atual, acrescentamos aqui as redes sociais, que 

ganham destaque e contam com atualizações frequentes.  

Através dessas interações é possível obter informações que de outra forma não seriam 

disponíveis, de fontes que talvez não pudessem ser ouvidas de outras maneiras. Por isso, é 

preciso aproveitar essas ferramentas comunicativas de maneira estratégica: tudo é divulgado 

com textos e imagens de fácil compreensão, para maximizar o alcance entre os ativistas da rede 

e o público-alvo que se busca impactar – muitas vezes em lugares distantes da causa original 

(KECK E SIKKINK, 1998, p. 18). 

Parte do apelo desse conteúdo está na propagação da exclusividade sobre ele, uma vez 

que as organizações declaram trazer informações direto do campo de atuação – o que as coloca 

como fontes alternativas. As informações que circulam são traduzidas em fatos e em 

testemunhos – “histórias contadas por pessoas cujas vidas foram afetadas” (KECK; SIKKINK, 

1998, p. 19). O uso anterior do verbo traduzir não foi casual: esses fatos e testemunhos são 
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interpretados e enquadrados de maneira estratégica, de fácil entendimento, geralmente dentro 

de uma lógica moral de certo e errado. Um modelo comum é: mostra-se um problema (que é 

considerado errado); define-se os culpados pela situação; e apresenta-se as soluções 

consideradas corretas e adequadas. Tudo isso através de uma argumentação clara e direta, de 

fácil reprodutibilidade, baseada nos valores que norteiam a causa defendida, com o objetivo de 

levar o público-alvo a ação. 

O testemunho pode ser definido como um gênero discursivo ou prática narrativa 

(MCLAGAN, 2006, p. 193). Estima-se que a abrangência desse formato no trabalho de 

advocacy aumentou após a Segunda Guerra Mundial, com a convocação dos sobreviventes do 

Holocausto como testemunhas de crimes de guerra. Desde então, o testemunho foi sendo 

aperfeiçoado como estratégia de militância, ocupando um papel crucial dentro do advocacy 

transnacional. Nesse formato, a luta por direitos é feita através do idioma do sofrimento. Apesar 

da defesa de direitos utilizar o formato do testemunho previamente, essa tradição performativa 

foi expandida com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e mídia (TORCHIN, 

2006, p. 215). 

Considerando o contexto midiático do século XXI, com comunicações facilitadas, 

difusão da internet e popularização das redes sociais, Mclagan (2006, p. 191) questiona o papel 

que as representações de sofrimento desempenham no estímulo à solidariedade e à ação. Para 

ele, as imagens visuais são centrais para definição de quais violências e injustiças serão 

reconhecidas e combatidas. Representações visuais, como fotos, filmes, documentários e vídeos 

são cada vez mais populares. Destacamos também a relevância de livros, palestras e outras 

formas de apresentações, mas reconhecemos a valorização que o audiovisual tem recebido.  

 

Ver é acreditar: este axioma sustenta a confiança em uma espécie de 
visualidade documental que caracteriza a nova infraestrutura de comunicações 
de direitos humanos, com sua ênfase em trazer aquilo que está oculto à luz, e 
sua insistência realista na legibilidade universal dos fatos visuais. Ativistas 
geralmente abordam fotografias e imagens em movimento como espelhos 
transparentes da realidade e confundem-nas com provas. (MCLAGAN, 2006, 
p. 192, Trad. Minha). 

 

 Defensores de direitos consideram que o testemunho é mais do que uma mera 

representação, atuando como um ato de fala capaz de catalisar transformações sociais e morais 

(TORCHIN, 2006, p. 215). Em relação ao advocacy transnacional, os testemunhos são 

enquadrados estrategicamente considerando audiências internacionais com pouco ou nenhum 

conhecimento dos contextos locais de onde a história é extraída, com o objetivo de induzir 
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sentimentos como culpa ou vergonha (MCLAGAN, 2006, p. 192). Em sua análise, Keck e 

Sikkink reconhecem a importância dos testemunhos para o trabalho do advocacy, mas fazem 

ressalvas e admitem que há interferências neles. “Pessoas locais, em outras palavras, às vezes 

perdem o controle suas próprias histórias dentro de uma campanha transnacional” (KECK; 

SIKKINK, p. 19).  Sobre isso, afirmam que por vezes uma rede identifica uma necessidade e, 

para validá-la, busca testemunhos que especificamente a corroborem. Isso significa que 

testemunhos que contradigam a percepção de necessidade dos ativistas, ou que simplesmente 

remetam à outras questões e necessidades, podem ser desconsiderados.  

Questões como dificuldades de tradução e de compreensão de diferenças culturais 

também são fatores que podem interferir. Gregory (2006, p. 198) aponta o alto risco que esses 

processos têm de distorcer as necessidades, de descontextualizar situações complexas e de 

perpetuar estereótipos variados. Além disso, afirma que a superexposição visual e a ênfase em 

sentimentos de vergonha e culpa podem gerar respostas contrárias ao desejado, tornando o 

público-alvo apático e saturado no longo prazo. Todos os relatos são filtrados e recortados, o 

que pode fazer com que a versão final de divulgação do testemunho se distancie muito da versão 

original. Assim, os fatos apurados são tratados de maneira a constituir relatos humanizados, 

com o objetivo de gerar engajamento e estimular a ação através das estratégias propostas pelas 

organizações de ativismo. Ao aliar testemunhos com dados estatísticos, as organizações se 

valem de uma estratégia de dois níveis: uma história humanizada com fatos que argumentem a 

favor de uma intervenção na situação relatada. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 20 – 21).  Por isso, 

a ideia de que o advocacy transnacional apenas reporta fatos não reflete corretamente os usos 

estratégicos da informação nesses contextos.  

 
Para ser crível, a informação produzida pelas redes deve ser confiável e bem 
documentada. Para ganhar atenção, a informação deve ser oportuna e 
dramática. Às vezes, esses múltiplos objetivos da política de informação 
conflitam entre eles, mas tanto a credibilidade quanto o drama parecem ser 
componentes essenciais de uma estratégia destinada a persuadir publicamente. 
(KECK; SIKKINK, 1998, p. 19, Trad. Minha). 

 

As redes de atores não estatais auxiliaram a legitimar o uso da técnica do testemunho. Esses 

atores desempenham um papel internacional relevante justamente por causa do uso feito das 

informações que obtém. Isso ajuda a lhes dar um status de agentes confiáveis e qualificados. 

Como os testemunhos são a modalidade de enquadramento mais recorrente no advocacy 

transnacional que estudamos, este é um ponto crucial em nossa pesquisa.  
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b) Política de simbologia: 

 Na definição das autoras, a política de simbologia refere-se à “capacidade de invocar 

símbolos, ações ou histórias que dão sentido a uma situação para um público que está 

frequentemente distante” (KECK; SIKKINK, 1998, p. 16). Ativistas conseguem criar quadros 

através da interpretação e da explicação convincente de eventos simbólicos (criados ou não pelo 

movimento de ativismo), que são instrumentalizados como catalisadores para o crescimento do 

advocacy em torno da causa defendida. A política de simbologia auxilia na persuasão, atraindo 

a atenção do público-alvo e legitimando o trabalho do advocacy diante desse público (KECK; 

SIKKINK, 1998, p. 22).  

A defesa de direitos é intrinsicamente ligada à experiência prejudicial percebida pelo 

público-alvo (MCLAGAN, 2006, p. 193). Benford e Snow afirmam que a credibilidade do 

quadro depende do ajuste deste aos eventos que ocorrem no mundo. A questão aqui não é 

exatamente se o diagnóstico e o prognóstico do problema que os ativistas tentam resolver são 

realmente válidos e baseados em fatos, mas se as referências empíricas do público-alvo validam 

a identificação diagnóstica como real. “Hipoteticamente, quanto mais culturalmente crível for 

a evidência alegada [da conexão entre o problema identificado e o evento simbólico], e quanto 

maior o número de provas de tal evidência, mais crível será o enquadramento e mais amplo o 

seu apelo” (BENFORD; SNOW, 2000, p. 620). 

 

c) Política de influência: 

Essa estratégia é “a capacidade de mobilizar atores poderosos para interferir em uma 

situação em que membros mais fracos de uma rede provavelmente não têm influência” (KECK; 

SIKKINK, 1998, p. 16). Para gerar impactos políticos e concretizar seus interesses, os 

movimentos de ativismo transnacional buscam se colocar em posição de influência diante de 

outros atores mais poderosos, como Estados ou organizações internacionais de grande porte. 

Essa posição de influência é pleiteada através de influência material ou moral. A parte material 

diz respeito a capital financeiro ou outros recursos relacionados (KECK; SIKKINK, 1998, p. 

23). Por exemplo: quando o advocacy consegue convencer um governo de que este pode ter 

benefícios econômicos (como diminuição de algum gasto) ou obter prestígio (respeitando uma 

norma amplamente aceita), isso é uma demonstração de que os agentes de advocacy tiveram 

influência sobre um ator mais poderoso no sistema.  

Especificamente em relação aos Estados, Busby (2010, p. 11, p. 34) argumenta que é 

mais fácil que se aceite o que as organizações de advocacy propõem quando três pontos se 

alinham: equilíbrio de incentivos matérias; ressonância cultural da mensagem; equilíbrio entre 
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o número de tomadores de decisão e suas próprias preferencias. Contudo, o autor afirma que 

mesmo que haja um custo material elevado, os Estados ainda podem apoiar as causas de 

advocacy quando essas são enquadradas de maneira precisamente adequada aos valores 

culturais do país em questão, pois assim provavelmente estarão alinhadas com os interesses 

políticos dos tomadores de decisão. 

Quando o enquadramento adotado pelos atores transnacionais de advocacy consegue 

relacionar a causa defendida com normas internacionais vigentes, as possibilidades de 

influência aumentam. Quando o Estado é discursivamente e legalmente comprometido com as 

normas, essa possibilidade cresce e pode dar lugar a estratégias da política de responsabilidade 

(que abordaremos em seguida). Porém, mesmo quando o Estado não se comprometeu com uma 

norma relevante para os ativistas, ainda assim é possível argumentar e influenciar se a norma 

em questão for amplamente aceita – criando-se um apelo para que o Estado ceda e se encaixe 

(THOMAS, 2002, p. 71). Caso contrário, os Estados são enquadrados como párias, nações que 

não pertenceriam efetivamente à comunidade internacional civilizada (RISSE; SIKKINK, 

1999, p. 15). 

Influência moral geralmente envolve o que pesquisadoras e pesquisadores de advocacy 

transnacional e movimentos sociais chamam de shaming – ato de causar vergonha pública. Essa 

estratégia pode ser adotada quando o alvo do movimento não age de acordo com o que se espera. 

Nos casos em que o público-alvo consiste em atores mais poderosos, o advocacy precisa 

recorrer a sua capacidade de influência para convencer a mudança de atitude. Geralmente, as 

ONGs dependem de aliados e aliadas importantes dentro da sua rede de atuação para conseguir 

esse tipo de objetivo. Porém, o grupo ganha mais credibilidade quando consegue 

instrumentalizar seus próprios apoiadores e a opinião pública em torno do assunto, pois isso é 

uma demonstração eficaz para os atores-alvo que o grupo realmente possui influência na 

sociedade (KECK; SIKKINK, 1998, p. 23).  

Assim como é possível estabelecer enquadramentos positivos, que favoreçam aos atores 

que apoiam a causa (pois estes estariam agindo de acordo com valores e princípios pautados na 

lógica do certo/ errado), também é possível criar enquadramentos negativos, com o objetivo de 

envergonhar e causar constrangimento para os atores que sejam omissos ou que se oponham à 

causa defendida. Nesses casos, o trabalho de advocacy se concentra em punir retoricamente 

àqueles e àquelas que não cedem aos argumentos positivos anteriores. Isso significa que o 

processo de shaming é mais coercitivo discursivamente (BUSBY, 2010, p. 15 – 16). Como as 

organizações de advocacy não possuem poder no sentido tradicional, e não podem efetivamente 

obrigar ou impor qualquer coisa, a coerção discursiva pode parecer uma ação fraca. Porém, 
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como as estratégias de defesa de causa são pautadas em valores, em normas internacionais, e 

em noções do que se deve ou não fazer (do que é certo/ errado; ou justo/ injusto), o discurso de 

shaming é capaz de estimular emoções poderosas como a culpa e a tristeza. Risse e Sikkink 

(1999, p. 14) consideram que processos de shaming não são feitos para produzir mudanças pela 

lógica, mas pelo isolamento ou constrangimento.  

Para Estados e organizações internacionais isso pode fazer pouco sentido, dependendo 

também do nível de poder político e econômico que o governo possua (que funcionam como 

maneiras de garantir ou não sua inserção na comunidade internacional de Estados). Porém, no 

nível individual, argumentamos que essa é uma estratégia de grande importância para 

engajamento. A vergonha auxilia a construir noções categóricas de nós e eles – quem está dentro 

e quem está fora, o que reafirma identidades particulares baseadas em valores e princípios 

compartilhados e defendidos (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 14). Táticas de shaming podem ser 

usadas para gerar emoções como culpa ou ódio em sujeitos religiosos, que podem então ser 

compelidos ao engajamento na militância pela liberdade religiosa e contra a perseguição. 

Finnemore e Sikkink (2014, p. 343) destacam que em geral as regras de conduta que separam 

as pessoas em boas ou ruins só são percebidas como regras quando acompanhadas de 

julgamentos morais em relação ao seu cumprimento ou não. Nesse sentido, as noções 

categóricas de nós e eles possibilitam que os processos de vergonha e constrangimento mexam 

com as emoções das pessoas ainda mais facilmente. 

Além de fatos e informações, argumentos morais e sentimentos como empatia e culpa 

podem ser combinados na hora de persuadir as ações de outros atores, pois o objetivo não se 

restringe a contestar uma verdade, mas sim contestar se o que é interpretado como verdade é 

bom ou ruim (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 356). Sobre isso, Finnemore e Sikkink 

destacam, com base em perspectivas da psicologia, que é necessário combinar cognição e afeto 

nos processos de persuasão. Isso significa que as estratégias de convencimento precisam 

combinar argumentação lógica e apelo às emoções. Noções do que é moralmente certo ou 

errado e de que tipo de papel se deve desempenhar socialmente também podem ser 

instrumentalizadas na criação de quadros com esse objetivo. “Persuasão é o processo pelo qual 

a ação do agente se torna a estrutura social, ideias se tornam normas e o subjetivo se torna 

intersubjetivo” (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 379). 

 

d) Política de responsabilidade: 

Essa tática diz respeito ao “esforço para manter atores poderosos em suas políticas ou 

princípios previamente estabelecidos” (KECK; SIKKINK, 1998, p. 16). Aqui, o discurso oficial 
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de governos e outros atores relevantes pode ser usado como motivo de cobrança de mudanças 

de atitude (em contexto de violações de direitos), ou de cobrança de engajamento (em casos 

onde a passividade diante de uma situação é criticada). Quando governos se comprometem com 

princípios de direitos humanos (discursivamente ou mesmo participando de marcos políticos, 

como tratados internacionais), cria-se uma possibilidade de barganha para redes de militância. 

O trabalho de advocacy também busca convencer outros atores a mudar publicamente 

suas posições diante de certos temas. Muitas vezes isso parece irrelevante, pois é comum que 

os atores (como governos ou indivíduos de prestígio social, por exemplo) não se atenham a 

pronunciamentos anteriores (como ‘falar da boca para fora’). Porém, quando um ator se 

compromete discursivamente, o advocacy tem argumentos para causar constrangimento com o 

objetivo de tentar reverter as práticas adotadas (KECK; SIKKINK, 1998, p. 24). 

 

2.4.1 Eficiência dos framings de advocacy    

 

As noções do que é sucesso ou fracasso no trabalho de advocacy variam de acordo com 

a perspectiva de quem avalia, e do que exatamente é avaliado. Em princípio, a resolução do 

problema que os atores militantes pretendem solucionar seria o critério final de avaliação do 

sucesso ou do fracasso das estratégias empregadas pela militância. Porém, nem sempre as 

causas defendidas são de fácil solução. É preciso considerar outros aspectos na discussão da 

efetividade das estratégias utilizadas. 

O uso da informação, uma das funções mais importantes do trabalho de advocacy 

transnacional, pode criar uma situação paradoxal nas avaliações de eficácia ou ineficácia das 

redes (KECK; SIKKINK, 1998, p. 194). Ao divulgar dados sobre os problemas que combate, 

as redes podem dar a impressão de que a situação piora ao longo do tempo. Isso pode acontecer 

por causa do avanço nas práticas de descrição e monitoramento, que provavelmente recebiam 

menos atenção antes de serem alçadas ao status de causa social. Além disso, se a causa não for 

um problema pontual, mas algo estrutural, a situação pode demorar muito tempo para ser 

resolvida. Nesses casos, o aumento da divulgação pode ser visto tanto como um sucesso (porque 

o assunto ganha espaço e a informação é mais acessível) quando um fracasso (porque 

idealmente um trabalho de advocacy bem-sucedido faria o problema diminuir e desaparecer). 

O papel de destaque que valores e princípios possuem no movimento ativista faz com 

que as mudanças políticas não sejam o único propósito: a militância também busca transformar 

os termos e a natureza do debate. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 2). Um enquadramento útil não 

necessariamente é aquele que resolve o problema, mas quadros bem-sucedidos se harmonizam 
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com entendimentos sociais mais amplos, sendo reconhecidos e adotados como novas maneiras 

de se abordar e entender certas questões (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 352). Nesse 

sentido, é válido pensar sobre como e quando é mais provável que os quadros criados pelos 

participantes das redes transnacionais tenham relevância para os debates sobre as causas que 

defendem. 

Keck e Sikkink (1998, p. 27) ressaltam que é preciso considerar o caráter dos atores 

envolvidos no processo de advocacy e também o caráter da causa em si. Questões envolvendo 

danos físicos de indivíduos considerados inocentes e vulneráveis são especialmente atraentes. 

O conceito do que representa um dano físico ou quem é inocente ou vulnerável é discutível; 

porém, é possível criar quadros onde essas categorias sejam delimitadas de maneira criativa e 

estimulante ao engajamento. Nos processos de advocacy, a rede precisa enquadrar seu objetivo 

em uma história causal, onde a rede defina quem é o culpado pelo problema e quem é o 

responsável pela solução. Essa relação causal deve ser curta e clara o suficiente para ter poder 

de convencimento (KECK; SIKKINK, 1998, p. 27). 

Apesar de certos temas terem forte apelo transnacional e transcultural, a efetividade das 

redes depende também dos atores envolvidos no processo de advocacy. É preciso que haja 

atores capazes de transmitir a causa defendida, e alvos vulneráveis à persuasão e a influência 

dos ativistas da rede. A vulnerabilidade dos atores-alvo é medida pela influência da rede e pela 

sensibilidade do alvo em relação a essa influência (KECK; SIKKINK, 1998, p. 28 – 29). Em 

relação aos atores que divulgam a causa, falamos dos grupos que constituem as redes, e também 

dos indivíduos que formam esses grupos e que atuam como porta-vozes da causa. Pessoas 

percebidas como mais confiáveis tem mais poder de persuasão. A percepção de confiabilidade 

depende de variáveis como conhecimento sobre a causa, status do falante e da organização que 

represente (BENFORD; SNOW, 2000, p. 620 – 621). Histórico de vida, experiência e sintonia 

com os valores do público-alvo também são variáveis que contam nesse contexto. 

Questões pautadas no conceito de certo/errado são mais cômodas para as redes, porque 

provocam sentimentos intensos nos indivíduos, gerando fortes estímulos para o engajamento – 

e o alcance das metas das organizações. Quando o problema é bem definido, apresenta culpados 

claros e é enquadrado como possível de resolver, a mobilização tende a ser maior. Esse tipo de 

questão estimula uma sensação de que as ações das pessoas engajadas têm um significado real. 

Problemas vistos como sem solução, naturalizados como parte indissociável da estrutura, 

atraem menos apoio e demandam muita criatividade no processo de criação de quadros. Em 

muitos momentos os ativistas sentem que precisam reformular as questões, para que haja mais 
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engajamento. Nesses casos, problemas mais complexos podem passar por um processo de 

reenquadramento.  

Questões que podem ser percebidas como situações culturais costumam ser 

reformuladas como problemas de direitos humanos. Situações culturais são percebidas como 

partes indissociáveis da estrutura e dão margem para relativizações, onde aquilo que alguns 

ativistas veem como problema pode ser compreendido por outros atores como uma 

particularidade local (que talvez não possa ou não deva sofrer interferências). Enquadrar uma 

situação dentro da linguagem de direitos humanos pode mudar essa perspectiva, facilitando o 

enquadramento na lógica do certo/ errado, possibilitando apontar as causas do problema, e 

estimulando sentimentos fortes diante do que é entendido como injusto. Os enquadramentos de 

direitos humanos têm crescido em popularidade. 

As normas desse tipo são atualmente bem institucionalizadas em regimes e organizações 

internacionais, o que lhes confere força discursiva quando usadas para competir com outras 

ideias e princípios (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 4). Os ativistas reconhecem isso, e buscam 

vincular suas causas à normas estabelecidas e a normas emergentes que queiram promover. O 

enquadramento dentro das normas de direitos humanos é mais facilmente validado, e encontra 

mais dificuldade em ser ignorado ou desacreditado (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 370). 

Isso cria uma relação dialética: as redes dependem das normas de direitos para validar seu 

trabalho; e a difusão das normas dependem do estabelecimento e da sustentabilidade de redes 

transnacionais vinculadas aos valores e princípios liberais e ocidentais que estão no cerne das 

normas mencionadas. As regras de comportamento prescritas pelo conjunto de normas de 

direitos humanos ajudam a definir a identidade das sociedades liberais, assim como as 

sociedades liberais definem as normas (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 5;8) 

Nos casos de enquadramento ou de reenquadramento segundo essa perspectiva, é 

possível aplicar o que Keck e Sikkink (1998, p. 183) identificam como metodologia dos direitos 

humanos – promover mudanças reportando fatos. Para isso, as ONGs: documentam violações; 

nomeiam os principais responsáveis pela situação de acordo com leis internacionais 

(geralmente são os Estados, por cometerem as violações ou por não impedirem que outros 

atores as cometam); e desenvolvem mecanismos para expor as violações documentadas. Essas 

ações fazem parte do conjunto de táticas que as autoras definem como política de informação. 

Nesses processos, as ONGs também desenvolvem estratégias de monitoramento, para avaliar 

graus de maior ou menor gravidade das violações. Monitoramento é uma variação da política 

de informação, quando ativistas usam a informação de maneira estratégica para tentar garantir 
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responsabilidade com declarações públicas, legislação existente e padrões internacionais 

(KECK; SIKKINK, 1998, p. 16). 

Apesar de bem-sucedido, o enquadramento e a metodologia de direitos humanos não 

são aceitos em todos os casos, e seus métodos também são discutíveis. Como mencionado 

previamente, a noção de reportar fatos não explica exatamente o trabalho de advocacy, que vai 

além da divulgação direta dos fatos, enquadrando a informação de maneira estratégica, 

humanizando situações através do uso tático de testemunhos, intercalando dados com emoção 

para maximizar o apoio que busca para o trabalho transnacional.  

É preciso reconhecer que certos discursos fornecem uma linguagem eficaz de 

negociação. A linguagem de direitos humanos está incluída nisso, sendo um discurso com 

grande poder disciplinador. Porém, é também um discurso permissivo (KECK; SIKKINK, 

1998, p. 212). Finnemore e Sikkink (2014, p. 344) alertam que não há normas ruins ou erradas 

do ponto de vista de quem as promove. Nesse sentido, as pesquisadoras relembram que normas 

que atualmente a maioria das pessoas consideram erradas, como superioridade racial ou direito 

divino, já foram amplamente aceitas pela sociedade, ou porque eram entendidas como boas e 

certas, ou porque eram interpretadas como naturais. Aproveitamos para destacar que mesmo 

esses exemplos impopulares citados por Finnemore e Sikkink ainda encontram ressonância 

entre certos grupos na atualidade. Pessoas motivadas e comprometidas são capazes de promover 

mudanças consideráveis na sociedade; porém, existem princípios e noções de certo e errado que 

inspiram pessoas na direção de comportamentos nocivos, xenófobos, fascistas e de limpeza 

étnica, por exemplo. É preciso entender as bases dessas reinvindicações de certo e errado para 

analisar suas implicações (FINNEMORE; SIKKINK, 2014, p. 382).  

 

Enfatizar a contribuição das normas internacionais para a formação da 
identidade não é sugerir um modelo de ‘clima justo’ para a mudança interna 
induzida por normas, de modo que o poder, as lutas políticas e os interesses 
instrumentais dos atores estejam de alguma forma ausentes da história. Não 
discutimos em termos de dicotomias simples como ‘poder versus normas’ ou 
‘normas versus interesses’. Em vez disso, estamos interessados na interação 
entre esses vários fatores. Por exemplo, exploramos o ‘poder dos princípios’, 
isto é, o uso de ideias baseadas em princípios e normas internacionais nas lutas 
domésticas entre os atores políticos. Na medida em que as normas de direitos 
humanos se tornaram consensuais, elas podem ser usadas instrumentalmente 
em tais lutas de poder. (RISSE; SIKKINK, 1999, p. 9. Trad. Minha). 

 

Com base nas discussões conceituais feitas até aqui, seguiremos para o próximo 

capítulo, onde as teorias apresentadas nos auxiliarão a problematizar como a luta 

contemporânea pela liberdade religiosa e contra a perseguição surgiu, se desenvolveu e se 
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ressignificou ao longo dos anos, de maneira a perpetuar sua relevância no cenário religioso e 

político. Nosso objetivo é discutir mais profundamente nosso objeto de pesquisa e tentar 

compreender como a identidade dos atores envolvidos nessa militância influencia em uma luta 

que perpassa momentos históricos distintos. 
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3 BASES DO DESENVOLVIMENTO DA LUTA CONTEMPORÂNEA 

PELA LIBERDADE RELIGIOSA E CONTRA A PERSEGUIÇÃO 

 

 

Introdução 

 

O Cristianismo tem episódios de perseguição em seu passado, tanto como vítima quanto 

como perpetrador. No século XXI, sendo a religião majoritária no mundo, caberia dizer que há 

perseguição contra o Cristianismo? Sobre isso, atores estatais e não estatais divergem em 

relação a existência e ao alcance dessa perseguição, o que não impede a movimentação política 

feita em nome dessa causa, em redes fluidas que abrigam desde potências estatais como os 

Estados Unidos até pequenas igrejas em países pobres da América Latina.  

O movimento contemporâneo de defesa da igreja perseguida, termo que abrange 

genericamente quem é perseguido por sua adesão ao Cristianismo, é consolidado entre o final 

do século XX, após o fim da Guerra Fria, e o começo do século XXI. Suas origens, porém, 

remetem a própria Guerra Fria, período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a extinção da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), onde capitalismo e socialismo disputavam 

o poder hegemônico internacional. Desde o início transnacional, o advocacy contra a 

perseguição passou por desafios e reformulações, até adquirir a forma e a expressividade que 

tem hoje. 

Para acompanhar esse desenvolvimento e discutir sobre a defesa pela liberdade religiosa 

e contra a perseguição cristã (duas faces da mesma moeda), discutiremos nesse capítulo a 

história do movimento contemporâneo que luta pela igreja perseguida. Para isso, o capítulo foi 

dividido em cinco partes. Após a introdução, apresentaremos um panorama histórico do começo 

da defesa recente da liberdade religiosa, com a criação de tratados internacionais e dos 

primeiros trabalhos de advocacy de atores não governamentais durante a Guerra Fria. 

Seguiremos apresentando as transformações do período após a queda do muro de Berlim, 

episódio emblemático do fim da ordem bipolar. Na nova configuração do sistema internacional, 

as redes de advocacy lidaram com incentivos e desafios importantes para sua consolidação. A 

partir desse panorama, guiaremos a discussão para o que pode justifica a longa duração desse 

movimento, e como o advocacy pela liberdade religiosa e contra a perseguição foi 

ressignificado para se manter discursivamente relevante e necessário diante dos novos 

contextos políticos e religiosos que se apresentaram no pós-Guerra Fria. Apresentaremos então 
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o conceito de martírio e traremos exemplos específicos dentre as ONGs mais relevantes nessa 

militância. 

 

 

3.1  O início: Cristianismo versus comunismo 

 

O ideal universalista dos direitos humanos ganhou força como projeto político global 

após a devastação provocada durante a Segunda Guerra Mundial. A partir desse ponto, outros 

tratados, convenções, declarações e pactos foram estabelecidos, formando e solidificando o 

regime internacional dos direitos humanos. Cada uma dessas articulações, cujo objetivo seria 

garantir a dignidade, a liberdade, a autodeterminação, a igualdade e o bem-estar de todas as 

pessoas, ainda permanecem em muitos sentidos como um retrato idealizado do que ainda 

precisa ser alcançado (CASTELLI, 2007a, p. 673). Enquanto delimitam direitos, esses 

documentos apontam indiretamente o quanto esses mesmos direitos ainda não funcionam 

plenamente. 

O primeiro grande marco para a defesa da liberdade religiosa foi a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 

através da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral, durante a Guerra Fria (ONU BRASIL, 

[201-?]). Entre os trinta artigos que compõem a declaração, o de número 18 trata diretamente 

sobre a liberdade religiosa: 

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, em público ou em particular. (ONU, 2009, p. 10). 

 

Celebrada como uma conquista e amplamente aceita, a DUDH é comumente citada 

pelos grupos de advocacy transnacional envolvidos na defesa da liberdade religiosa, 

principalmente o artigo 18 (CASTELLI, 2005, p. 344). Por tudo que esse artigo representa para 

os atores analisados nessa pesquisa, é importante compreender suas nuances e o que 

efetivamente ele delimita. Apesar do entendimento da liberdade religiosa como um direito 

universal, o artigo que a protege não nasceu do consenso harmônico entre os diversos 

representantes que elaboraram a declaração. Com o desenvolvimento do regime internacional 

dos direitos humanos, esse direito (e muitos outros) foi assimilado e naturalizado pelas 

sociedades, o que esconde uma história de disputas políticas durante a elaboração da DUDH. 
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Sobre isso, Lindkvist (2013) analisou documentos primários do período, com o objetivo 

de compreender especificamente a elaboração do artigo 18. Ainda que central, parecia incerto 

em relação a sua composição e que componentes básicos explicitaria efetivamente. O conteúdo 

final, abrangente e um tanto vago, ficou marcado pelas interferências de atores-chave que 

participaram de sua redação e que estavam particularmente interessados em seus pormenores. 

O argumento principal da pesquisadora é que a ênfase nas dimensões internas de consciência e 

de crença e no direito a mudar de religião refletem aspectos políticos do momento pós-Segunda 

Guerra. A primeira versão da DUDH continha dois artigos voltados para a proteção da liberdade 

religiosa: além do número 18, havia o artigo 46, que trazia componentes centrais dos tratados 

de minorias da Liga das Nações.6 O artigo dizia:  

 

Nos Estados habitados por um número substancial de pessoas de uma raça, 
língua ou religião que não as da maioria da população, as pessoas pertencentes 
a essas minorias étnicas, linguísticas ou religiosas terão os direitos, desde que 
compatíveis com a ordem pública de estabelecimento, de manter suas escolas 
e instituições culturais ou religiosas, e usar sua própria língua na imprensa, em 
assembleia pública e perante os tribunais e outras autoridades do Estado. 
(E/CN.4/AC.1/3, artigo 46 apud LINDKVIST, 2013, p. 431. Trad. Minha). 

 

O artigo, mais palpável e específico do que o número 18, foi inicialmente bem aceito, 

porém depois foi cortado, e as tentativas posteriores de reinseri-lo na declaração não tiveram 

êxito. A explicação oficial para isso foi o posicionamento da Assembleia Geral, que optou pela 

retirada do texto por considerar que suas premissas básicas diziam respeito às decisões internas 

de cada Estado. Porém, um dos motivos para isso, segundo pesquisas prévias e o trabalho de 

Lindkvist (2013 p. 431), foi o lobby bem-sucedido dos Estados Unidos e da França, comandado 

por duas pessoas específicas: Eleanor Roosevelt e René Cassin. Posteriormente, nas 

negociações de reinserção do artigo, houve lobby por parte da União Soviética, Iugoslávia e 

Dinamarca para que ele fosse reintegrado à Declaração, mas sem sucesso.  

René Cassin foi um jurista francês, premiado posteriormente com o Nobel da paz em 

1968 como reconhecimento de suas atividades pelos direitos humanos (RENÉ CASSIN, [201-

?]). Em sua visão, direitos de minorias – específicos – não combinavam com a ideia de direitos 

humanos – uma abordagem mais geral. Cassin lutou como pôde para impedir a permanência do 

artigo 46. Além disso, sua defesa pela universalidade dos direitos estava ligada à defesa do 

imperialismo francês – Cassin era contrário à descolonização. Eleonor Roosevelt, ex-primeira 

                                                 
6 A Liga das Nações foi primeira organização internacional de proposta universal composta pela adesão voluntária 
de Estados, que existiu entre os anos 1914 – 1918. Para mais informações, cf. GARCIA, [201-?]. 
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dama dos EUA e posteriormente diplomata do país, foi a responsável pelo lobby estadunidense 

pela retirada do artigo 46. Roosevelt considerava que as minorias citadas no artigo não existiam 

nos EUA, afirmando que o país praticava políticas de assimilação cultural que resolviam a 

situação das minorias. Defendia a adoção dessa estratégia argumentando que as minorias não 

buscavam se separar ou ter culturas e línguas distintas, desejando na verdade serem integrados 

à nação estadunidense. Seguindo essa visão, a diplomata argumentava que o conceito de 

minorias não era universal, e por isso não deveria ser inserido na Declaração. Segundo 

Lindkvist (2013, p. 432 – 433), essa retrospectiva deixa claro como em nenhum momento o 

foco dos dois representantes esteve na liberdade religiosa. Esse direito acabou sendo preterido 

pelas outras motivações dos atores envolvidos no processo, citadas previamente. 

Em relação a redação do artigo 18 em si, Lindkvist (2013, p.  437 – 438) aponta que a 

distinção conceitual entre liberdade interna e externa reflete influências diretas e indiretas do 

personalismo cristão durante a formulação do texto. Sendo assim, essa distinção não seria 

natural e inexorável, mas fruto da construção discursiva dos redatores e redatoras. O núcleo do 

texto não abordava questões práticas relativas ao exercício da religião, valorizando em vez disso 

a dimensão interna das pessoas. A consciência individual foi valorizada acima da manifestação 

externa da religião, o que revela um entendimento específico do que seria a religião e como as 

crenças são formadas. Independente das condições temporais externas, cada pessoa poderia 

exercer sua liberdade dentro de si. Essa postura também é entendida como uma reação à 

situação política do momento, especificamente aos regimes socialistas, vistos como cerceadores 

da liberdade religiosa. 

Um dos pontos que chamam a atenção no artigo 18 é a ênfase no direito à mudança de 

religião. Comparado com o destaque à dimensão existencial dos indivíduos, a mudança de 

religião foi o ponto mais palpável na redação do artigo. A explicação para isso, segundo as 

análises documentais de Lindkvist (2013, p. 438 – 442), foi a luta do movimento ecumênico, 

com base nos interesses de grupos missionários cristãos. O entendimento aqui era que enunciar 

a possibilidade de mudança de religião como um direito universal garantiria a legitimidade 

internacional para o trabalho missionário, especialmente no Oriente Médio – revelando uma 

preocupação antiga com as sociedades islâmicas. Esse foi o único ponto que gerou certa 

polêmica durante a finalização da DUDH, principalmente por parte dos países de maioria 

muçulmana. Porém, a preocupação desses Estados era menos com a questão religiosa em si, e 

mais com as possibilidades imperialistas que esse direito evocava. Representantes do Oriente 

Médio apontaram que o movimento missionário cristão abusava desse argumento para, através 
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da religião, estimular mudanças e intervenções políticas nas regiões evangelizadas. Ainda 

assim, nas discussões o lobby religioso venceu. 

Em momentos anteriores, como nos tratados da Liga das Nações, as referências à 

liberdade religiosa eram feitas com base em premissas mais palpáveis da vida humana, como 

ensino e práticas cultuais. A elaboração do artigo 18 foi um marco que mudou a direção dos 

debates e dos tratados sobre esse direito realizados previamente. Além disso, a defesa do direito 

ficou ainda mais atraente para muitos atores estatais e não estatais interessados na disseminação 

do Cristianismo e na instrumentalização política que poderia ser legitimada a partir de então 

(LINDKVIST, 2013, p. 443).  

Ao acompanhar o processo de delimitação do texto mais conhecido internacionalmente 

sobre o direito à liberdade religiosa, é possível observar a importância que o Cristianismo 

evangélico teve nesse processo. Em toda nossa pesquisa, o termo evangélico faz referência a 

qualquer vertente protestante com abordagem literal da Bíblia e um compromisso central com 

o evangelismo (MCALISTER, 2014, p. 89).  Nesse sentido, apontamos aqui a influência bíblica 

que direciona as pessoas adeptas ao Cristianismo para a expansão da palavra de Jesus Cristo – 

especialmente a passagem registrada no livro de Mateus 28:18-20, conhecida como a grande 

comissão:  

 
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e 
na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à 
consumação dos séculos. Amém! (BÍBLIA. Mateus 28:18 – 20). 

 

Nichols (2008, p. 630) considera que a ênfase missionária (com base na grande 

comissão) e na conversão como um processo cognitivo de aceitação é o que motiva a luta 

evangélica por direitos que, a princípio, seriam socialmente garantidos a uma religião 

majoritária. Nesse sentido, explicitar o direito à mudança de religião é uma maneira de garantir 

tanto o direito de falar quanto o direito de receptores potenciais de ouvir, parte essencial de um 

trabalho evangelístico. Por causa disso, Nichols argumenta que o apoio cristão aos direitos 

humanos enfrenta sempre um paradoxo, pois a mesma missiologia que motiva a defesa desses 

direitos também impede que o apoio aos direitos humanos seja total, dependendo de como os 

afetem. 

Além disso, é preciso destacar que o foco religioso durante a Guerra Fria foi expandido: 

os esforços propriamente missionários (evangelizar não convertidos) receberam menos atenção, 

e os alvos principais passaram a ser as pessoas já adeptas ao Cristianismo que estariam sendo 
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perseguidas por isso. Essa noção de perseguição fazia referência aos adeptos e adeptas do 

Cristianismo que sofressem restrições à prática de sua religião. No período da Guerra Fria, a 

perseguição era intimamente associada aos regimes socialistas. Cristãos e cristãs da Europa e 

dos Estados Unidos eram chamados a agir considerando os problemas cotidianos da igreja que 

sofria sob o comunismo (MCALISTER, 2008, p. 19). A Guerra Fria foi o período de formação 

e consolidação conceitual da igreja perseguida7, uma categoria propositalmente generalizante, 

que busca unificar sob um mesmo enquadramento a diversidade de vertentes que existe no 

Cristianismo. 

Livros, publicações em jornais (especialmente os religiosos ou os de direita) e 

manifestações públicas deram o tom sobre quão grave deveria ser considerado os perigos e 

provações enfrentados pelos cristãos e cristãs que viviam em países comunistas (MCALISTER, 

2014, p. 91). Uma variedade de atores religiosos acusava esses países de desrespeitaram a 

liberdade religiosa. Mais do que buscar por maneiras de coexistência, a interpretação de muitos 

grupos era que o comunismo era incompatível com a religião cristã. Esse entendimento 

estimulou o trabalho de advocacy transnacional pela igreja perseguida, que em seus primeiros 

passos consistia em contrabandear bíblias para regiões dentro da cortina de ferro. 

Há relatos que indicam que o contrabando de bíblias ocorreu durante a maior parte do 

período da Guerra Fria – muitos grupos alegam ter feito esse tipo de trabalho, majoritariamente 

vindos de países da Europa e também dos Estados Unidos. Abertamente anticomunistas, os 

grupos envolvidos nessas atividades eram atores transnacionais tanto em termo de perspectiva 

quanto de operação. Apesar do sigilo e da segmentação que faziam parte do trabalho, foi 

possível desenvolver formas de cooperação por causa dos princípios em comum que esses 

atores compartilhavam. Considerando que a visão missionária demanda expansão, os 

contrabandistas defendiam que as fronteiras estatais não poderiam ser impedimento para 

divulgação da palavra de Deus – jeito comum de se referir à Bíblia Sagrada cristã. Para alcançar 

esse objetivo, a cooperação foi desenvolvida de maneira prática, com financiamento de 

publicações, traduções do texto bíblico, e mesmo colaboração operacional na distribuição das 

bíblias (BOEL, 2014, p. 263).  

Como mencionado previamente, os alvos dos grupos desse período eram pessoas já 

convertidas. Porém, auxiliar esses crentes era uma conduta alinhada com o chamado da grande 

comissão, pois proporcionaria maneiras para que os cristãos e cristãs locais pudessem resistir 

às perseguições e então exercer o chamado evangelístico. Era – e ainda é – uma espécie de 

                                                 
7 O destaque em igreja perseguida não tem como objetivo discordar do sentido subjetivo do termo. A função é 
apenas ressaltar a natureza conceitual da expressão. 
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projeto missionário. Apesar das organizações envolvidas com contrabando bíblico serem 

majoritariamente de origem protestante, Boel (2014, p. 266) argumenta que esse tipo de 

atividade nunca foi visto como convencional no meio. Ainda assim, esse tipo de chamado era 

inspirador e atraída adeptos. Muitos aderiram com entusiasmo ao chamado missionário 

anticomunista, forjando um tipo próprio de visão bipolar: cristãs e cristãos perseguidos por 

pessoas (os outros) ‘sem Deus’ (MCALISTER, 2008, p. 19). 

O contrabandista pioneiro que teria inspirado todos os outros (BOEL, 2014; 

MCALISTER, 2008) foi o holandês Anne van der Bijl, mundialmente conhecido como irmão 

André. Ele teria visitado o bloco soviético pela primeira vez em 1955, iniciando seu trabalho 

na Polônia, e depois estendendo seu alcance a outros países comunistas. Irmão André fez seu 

nome através do contrabando de Bíblias para a União Soviética e Europa Oriental. Em 1967, 

publicou um livro autobiográfico que virou best-seller e é vendido até hoje, nomeado O 

contrabandista de Deus. Nesse ínterim, construiu sua organização, a Portas Abertas. A partir 

daí outras organizações surgiram na Europa, dentre as quais Boel destaca a norueguesa Misjon 

bak Jernteppet, fundada em 1967; a Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (Missão 

Luterana Finlandesa), também de 1967; a suíça Glaube in der 2. Welt, fundada em 1972; e a 

The Danish European Mission, iniciada em 1974. A Christian Solidarity International, fundada 

em 1977 na Suíça pelo Reverendo Hansjürg Stückelberger, também é uma das mais conhecidas 

(CASTELLI, 2007a, p. 676). 

Da parte dos Estados Unidos, Boel (2014, p. 266) destaca a Evangelismo Underground, 

estabelecida em 1960 por L. Joe Bass; e a Jesus para o Mundo Comunista, fundada em 1967 

pelo pastor romeno Richard Wurmbrand, que posteriormente foi renomeada para Voz dos 

Mártires. No final da década de 1960, Wurmbrand era considerado o mártir vivo mais famoso 

dos Estados Unidos, justamente por causa do seu testemunho: preso duas vezes por atuar como 

pastor na clandestinidade, fugiu com a esposa para o Ocidente em 1964. Em 1966, diante do 

Comitê Judiciário do Senado estadunidense, em sessão televisionada, Wurmbrand se despiu 

parcialmente para mostrar ao público suas cicatrizes de tortura (MCALISTER, 2008, p. 19). 

Esse episódio é simbólico do seu estilo de atuação.  

Irmão André, L. Joe Bass e Richard Wurmbrand são personalidades ativistas que 

correspondem ao que Keck e Sikkink (1998) definem como empreendedor político: indivíduos 

pioneiros que, com seu carisma e influência, iniciam grandes projetos quando identificam uma 

causa que seja considerada relevante de acordo com o filtro de seus próprios valores e 

princípios. A partir disso, esses empreendedores agem de maneira a alcançar seus objetivos, 
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amplificar o alcance da sua atuação e atrair visibilidade para a causa defendida, para suas 

organizações e para si próprios. 

Muitos grupos tiveram o apoio do Centro para o Estudo da Religião e do Comunismo, 

fundado no Reino Unido em 1969 por Michael Bourdeaux – posteriormente renomeado como 

Keston College. Havia algumas diferenças entre os grupos europeus e estadunidenses: os atores 

dos Estados Unidos tinham a seu favor a maior ousadia no trabalho, maior captação de recursos 

e maiores organizações construídas – com exceção da holandesa Portas Abertas. Além disso, 

os estadunidenses eram mais conservadores religiosa e politicamente, e rivalizavam entre si 

mais do que as organizações da Europa. Independente dessas rivalidades, os grupos da Europa 

e dos Estados Unidos colaboravam entre si, formando redes transnacionais ativas e fluidas, que 

se beneficiavam do desenvolvimento do regime dos direitos humanos para justificar suas 

atividades não apenas através de valores religiosos, mas também através dos princípios e 

normas de direitos considerados universais – nesse caso especificamente o direito à liberdade 

religiosa.  

A maior parte das fontes que documenta esse tipo de atividade são relatos dos próprios 

contrabandistas, de apoiadores ou de simpatizantes. Embora seja relevante dar voz aos 

envolvidos em ações de defesa de direitos, esse tipo de evidência também tende a ser 

questionada, pois o trabalho em si e os relatos sobre o mesmo ainda despertam dúvidas quanto 

ao seu alcance e a sua validade. Contudo, os relatos dos agentes que praticavam o contrabando 

bíblico são fontes primárias relevantes, que devem ser observadas considerando os limites e 

lacunas que esse tipo de relato pode apresentar.  

Ao analisar esse tipo de ativismo transnacional, Boel (2014, p. 264 – 265) identifica 

algumas críticas recorrentes ao contrabando de bíblias. Uma delas era em relação ao número de 

bíblias distribuídas: os contrabandistas alegavam a distribuição de quantidades tão grandes que 

muitos duvidavam que tantas bíblias fossem realmente distribuídas. Como esse é um dado 

difícil de ser comprovado, as discussões sobre isso são basicamente em relação a argumentos 

que tentam provar ou desmentir as possibilidades. Quem apoiava o contrabando afirmava que 

não teria sentido levar bíblias para lugares sem demanda (por não ter quem queira ou por já 

haver ampla oferta). Algumas lideranças religiosas europeias argumentavam que, na prática, o 

contrabando de bíblias era mais uma demonstração do que uma necessidade real. Pesquisadores 

afirmam que o grau de liberdade religiosa dentro da cortina de ferro variava de um país para o 

outro, então existe a possibilidade de que em diversos deles realmente houvesse grandes 

demandas por bíblias. Porém, mesmo dentro dessa consideração há divergências para definir o 

grau de liberdade em cada um desses locais.  
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Críticas de cunho ético também eram feitas. Membros de círculos das igrejas que 

desejavam estabelecer diálogos oficiais com a cortina de ferro viam os contrabandistas como 

“guerreiros disruptivos de direita” (BOEL, 2014, p. 265), e afirmavam que o contrabando de 

bíblias minava as chances de diálogo. Da parte dos grupos anticomunistas envolvidos nessas 

atividades, o diálogo oficial não parecia uma prioridade – sequer era viável considerando a 

interpretação de total incompatibilidade entre comunismo e Cristianismo. Porém, mesmo entre 

cristãos e cristãs anticomunistas também havia críticas: a preocupação de que o contrabando 

fortaleceria o status bíblico de literatura subversiva – que seria atribuído pelas autoridades 

comunistas; o alto risco do trabalho para receptores e doadores; e a ilegalidade do contrabando, 

que pressupunha a necessidade de mentir. 

Os contrabandistas se defendiam, argumentando que jamais mentiriam caso fossem 

descobertos, assumindo os riscos do trabalho em nome do que entendiam como um chamado. 

Também afirmavam que as leis de Deus estavam acima das leis consideradas injustas das 

sociedades, em referência à passagem bíblica do livro de Atos 5:29, que relata a resposta dos 

apóstolos ao sumo sacerdote que tentava lhes impedir de pregar no tempo: “Porém, 

respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos 

homens” (BÍBLIA, Atos 5:29). Essa fala evoca uma centralidade dos valores religiosos que 

inspiraram as atividades de contrabando de bíblias (cf. ONUF, 1998; FINNEMORE, SIKKINK, 

2014; KECK, SIKKINK, 1998). O versículo citado representava (e ainda representa) 

indiretamente um princípio normativo para os agentes envolvidos nessas atividades: o que é 

entendido como lei divina pode e deve prevalecer sobre leis terrenas que representem uma 

ameaça ao que é considerado como propósito de Deus. 

As pessoas envolvidas com atividades de contrabando contavam com apoio fervoroso, 

mas também eram julgados como fanáticos e membros de seitas estranhas – um indício de que 

a ideia de identidade cristã universal na prática não é tão universalizante quanto se pretende. As 

opiniões radicais e as alegações extravagantes em relação a dimensão das operações eram 

pontos que tanto conquistavam audiência quanto manchavam a reputação dos envolvidos. Boel 

(2014, p. 265 – 266) relata que muitos suspeitavam de que tudo não passava de uma estratégia 

de captação de pessoas e recursos para construção de impérios pessoais. Essa desconfiança era 

mais comum nos EUA, onde a competição entre missionários, especialmente em relação a 

arrecadação de fundos, era ávida. Esses embates iam desde trocas de acusações de conduta 

inadequada até ações judiciais, atitudes que também contribuíam para aumentar as 

desconfianças em relação aos trabalhos de contrabando de bíblias.  
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No país, ficou famosa a rivalidade entre Richard Wurmbrand e L. Joe Bass. Ao sair da 

Romênia para os EUA, Wurmbrand foi trabalhar na Evangelismo Underground com Bass. 

Depois, saiu para fundar a Jesus para o mundo comunista, e ambos trocaram acusações e 

processos um contra o outro (THE WHASHINGTON POST, 1978). Já na década de 1980, Bass 

foi acusado de desvio de verbas de sua organização International Christian Aid, fundada para 

prover ajuda humanitária a países carentes do terceiro mundo8 (MALNIC; CHANDLER, 1985). 

Essas situações, assim como as declarações ousadas sobre inserções em países fechados e altas 

demandas financeiras (justificadas como indispensáveis para viabilizar as atividades) eram 

vistas como evidências de que os grupos de contrabando de bíblias poderiam estar envolvidos 

em funções menos nobres do que divulgavam. 

Boel (2014, p. 271) considera que mensurar os dados estatísticos dessas atividades 

(como os números totais de bíblias contrabandeadas, os receptores e doadores e as 

movimentações financeiras, para citar alguns pontos) ainda é um desafio para a academia, pois 

demanda pesquisas documentais e de campo muito amplas e de alto custo de tempo e dinheiro. 

Porém, os relatos dos próprios contrabandistas fornecem pistas interessantes quanto às 

motivações que os inspiraram e os princípios e valores em que basearam um trabalho tão 

polêmico. Nossa pesquisa aqui não é uma investigação para comprovar a veracidade desses 

relatos, e isso estaria fora de alcance nesse momento (podendo ser uma possibilidade futura). 

Porém, destacamos que através da análise do conteúdo dessas fontes é possível refletir sobre a 

própria natureza do ativismo contra a perseguição religiosa, considerando como os atores desse 

ativismo relatam a si mesmos e a própria causa que defendem. Além disso, a literatura da época 

fornece pistas de como a igreja perseguida foi construída enquanto categoria religiosa.  

McAlister (2008, p. 19) destaca que, junto com uma boa organização das atividades, o 

sucesso da popularização da ideia da igreja perseguida dependeu de um novo senso comum 

sobre o assunto, que foi desenvolvido por mais de trinta anos com o auxílio de romances, 

memórias e artigos sobre o tema. O sentimento de sofrimento cristão globalizado também foi 

impulsionado pela própria natureza expansiva do Cristianismo. Já no começo dos anos 1970 

essa religião vivia um crescimento dramático na América Latina, África e Ásia, e a perseguição 

era identificada em todas essas regiões conforme o Cristianismo crescia numericamente 

(MCALISTER, 2014, p. 91). Nas décadas seguintes, lideranças importantes se levantaram na 

                                                 
8 Apesar de desatualizada, a expressão “terceiro mundo” é utilizada aqui considerando sua validade conceitual no 
período da Guerra Fria, quando o sistema internacional era conceitualmente dividido entre os países do “primeiro 
mundo” (países desenvolvidos), países do segundo mundo (países comunistas) e países do terceiro mundo (países 
subdesenvolvidos). 



66 

região conhecida posteriormente como Sul global, representando também um grande 

crescimento político, social e teológico. Nesse período, o comunismo ocupou lugar central 

como inimigo do Cristianismo. Até a década de 1970, as representações mais frequentes 

enquadravam a perseguição como algo característico da natureza de regimes autoritários 

(comunistas e ateístas). Depois, a partir da década de 1980, essa concepção foi sendo expandida, 

e a perseguição foi cada vez mais sendo vista como um fenômeno de proporções mundiais. Essa 

visão globalizada do sofrimento é amparada com base na Bíblia sagrada, que retrata inúmeras 

passagens sobre momentos de perseguição de Jesus Cristo e seus seguidores e seguidoras, 

entendidas como uma revelação apocalíptica de que, conforme o fim do mundo se aproxima, 

mais a perseguição à igreja cristã aumentaria. Por causa disso, parte considerável do movimento 

pela igreja perseguida entende que a perseguição pode ser algo bom: “talvez Deus tenha 

permitido que coisas tão horríveis acontecessem porque as ‘provações’ dos crentes tornaram a 

comunidade forte” (MCALISTER, 2014, p. 92). O sofrimento experimentado por causa da fé 

em Jesus Cristo é considerado uma espécie de insígnia, e o martírio é assim interpretado e 

enquadrado como parte vital da vida cristã.  

Do período da Guerra Fria, o contrabando de bíblias foi a ação mais emblemática do 

ativismo transnacional pela igreja perseguida. Foi através desse tipo de trabalho que muitos 

grupos foram fundados e consolidados, alguns ainda presentes no século XXI. É nessa fase que 

se assentaram as duas bases principais para a reconfiguração do movimento no final do século 

XX, quando acaba o período bipolar: a noção da existência de uma igreja perseguida, que 

estimulou os primeiros trabalhos de advocacy transnacional feito por cristãos e cristãs 

anticomunistas; e o estabelecimento do regime internacional dos direitos humanos 

(CASTELLI, 2005, p. 321). Os movimentos cristãos anticomunistas eram transnacionais: da 

Europa e dos Estados Unidos, grupos de advocacy exportaram para outros países a defesa pela 

igreja perseguida. Esse alcance transnacional permitiu, e ainda permite, a exportação contínua 

de informações sobre a perseguição religiosa – e, principalmente, interpretações sobre essas 

informações 

 

 

3.2  Nova Fase: a perseguição além do comunismo 

 

Em novembro de 1989, um acontecimento internacional teve grandes impactos no 

movimento contra a perseguição: o muro de Berlim, símbolo máximo do mundo socialista, foi 

derrubado. A partir daí, seguiu-se a reunificação da Alemanha, no fim de 1990, e a 
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desestruturação da União Soviética. O ano de 1989 foi, portanto, um marco histórico e um 

momento de redefinição dos próximos passos para muitas lideranças cristãs, incluindo as 

lideranças do movimento que pesquisamos. O comunismo já não tinha o mesmo status das 

décadas anteriores, e a situação do Cristianismo nas regiões comunistas mudou rapidamente 

(LIENEMANN-PERRIN, 2005). O evangelismo foi liberado e voltou a se espalhar por esses 

países, como já vinha acontecendo nos países considerados parte do Sul global, onde os 

números de novos convertidos na América Latina e na África impressionavam. Com essa recém 

adquirida liberdade, as lideranças evangélicas ao redor do mundo sentiram-se estimuladas para 

expandir mais os seus sonhos globais. Ainda em 1989 ocorreu o Segundo Congresso de 

Evangelização Mundial, na cidade de Manila, nas Filipinas.9 Mais de 4000 evangélicos de 173 

países se reuniram para pensar um novo modelo de comunidade cristã que cruza fronteiras, algo 

inovador e mais eficiente do que todas as iniciativas históricas prévias de expansionismo 

cristão. Havia o desejo de alcançar todos os lugares até o ano 2000. Contudo, novos alvos no 

globo demandariam uma atenção especial: a janela 10/40 (MCALISTER, 2008, p. 19). 

A janela 10/40 é a área entre os paralelos 10 e 40 graus ao norte da linha do equador, 

que acaba formando um retângulo (e por isso chamado de janela). Inclui o Oriente Médio, o 

norte da África e grande parte da Ásia.10 O termo foi cunhado primeiramente pelo evangelista 

argentino Luis Bush, em sua pregação histórica no Segundo Congresso de Evangelização 

Mundial. Bush conclamou as pessoas presentes a direcionarem seus esforços missionários na 

região da janela 10/40, onde as religiões predominantes, o Islamismo, o Hinduísmo e o 

Budismo, estariam – segundo ele – escravizando as almas das pessoas. Também destacou que 

dessas três, o Islã era a maior ameaça. O comunismo, considerado antes o principal inimigo do 

Ocidente, estava cedendo seu lugar de destaque para outro inimigo (MCALISTER, 2008, p. 

20). 

Além do já mencionado chamado da grande comissão, Mariz (2009, p. 176) aponta 

novos princípios religiosos impulsionando esse novo mapa missionário: a teologia do domínio 

– abordagem que vincula a teologia da batalha espiritual aos projetos missionários. Inicialmente 

popular entre os evangelicals estadunidenses, a teologia do domínio também ganhou força entre 

as igrejas da América Latina com os processos de evangelização da região.11 A ação missionária 

                                                 
9 Esse congresso faz parte do Movimento de Lausanne, formado no primeiro Congresso de Evangelização Mundial 
em 1974, na cidade de Lausanne, na Suiça. O evangelista estadunidense Billy Graham foi o idealizador do 
congresso. Para mais informações, cf. o site oficial: <http://www.lausanne.org>. 
10 Um mapa detalhado da região entendida como janela 10/40 pode ser visto no apêndice ao final deste trabalho. 
11 Casos de perseguição eram identificados no continente latino americano, mas a região não era considerada tão 
problemática quando a janela 10/40, pois os países da América Latina eram historicamente cristãos – o catolicismo 
era uma grande força da região. Nesse sentido, a preocupação em relação a esses países aparecia mais no medo de 
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passa a ser interpretada como uma espécie de batalha espiritual: demônios territoriais 

específicos que dominavam regiões onde havia povos não cristãos seriam combatidos através 

das missões. Nesses locais, a pobreza e os problemas de saúde seriam mais abundantes 

justamente pela suposta ausência de Deus. As regiões da janela 10/40 abrangem alguns dos 

países mais pobres do planeta, e sua escolha como alvo evangelístico também revelava uma 

vinculação entre batalha espiritual e teologia da prosperidade. 

Nesse sentido, o uso do verbo escravizar foi duplamente certeiro como enquadramento 

informativo e de influência (cf. KECK; SIKKINK, 1998): evoca a leitura da teologia do 

domínio e fornece motivação para o trabalho missionário – que libertaria as pessoas 

consideradas oprimidas e sem Deus; e encontra paralelo na linguagem geral dos direitos 

humanos, que condenava a escravidão. No período da Guerra Fria, era senso comum em grande 

parte do meio cristão conservador considerar o tema dos direitos humanos sob domínio da 

esquerda política. Embora o artigo 18 da DUDH fosse interessante para esse grupo, ainda não 

era comum o uso de uma abordagem mais geral entre os crentes conservadores. Porém, algumas 

lideranças consideravam que era preciso se adaptar à hegemonia cada vez maior do tema. Por 

mais que não haja nenhuma norma de direitos humanos específica sobre escravidão espiritual 

(e nem haveria como), o conceito de escravidão é condenável socialmente, e o termo poderia 

ser instrumentalizado para atender aos interesses próprios do advocacy contra a perseguição. 

Locais resistentes ao Cristianismo poderiam ser enquadrados como violadores de direitos 

humanos, e a liberdade religiosa dos cristãos e cristãs (de quem evangelizava e provavelmente 

de quem se convertesse) estaria ameaçada. 

Seguindo essa lógica, grupos de ativistas religiosos conservadores, cujas lideranças 

incluíam evangélicos, católicos e judeus, promoveram a ideia de que o direito à liberdade 

religiosa estava ameaçado no mundo inteiro e o Cristianismo era a religião mais afetada – e que 

então mais precisaria de defesa. Esse enquadramento discursivo consolidou ainda mais a visão 

de uma igreja global e unida pelo sofrimento religioso. Embora o movimento fosse 

predominantemente conservador, essa visão de igreja global também era aceita por evangélicos 

liberais e moderados, ganhando então muita popularidade. Para combater essas violações, as 

estratégias eram variadas, tais como: lobby, produção de literatura e cinegrafia, campanhas 

internacionais de oração, conferências em igrejas (MCALISTER, 2014, p. 88).  

As organizações não governamentais de advocacy apresentavam abordagens 

semelhantes, criando quadros informativos onde a ameaça à liberdade religiosa é transmitida 

                                                 
que regimes socialistas de instalassem – como foi o caso de Cuba – e na competição religiosa entre vertentes cristãs 
evangélicas contra o Catolicismo. 
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como um problema global, e a prova argumentativa disso era construída e delimitada através 

de um olhar específico da situação particular dos cristãos e cristãs no mundo – a igreja 

perseguida (CASTELLI, 2007a, p. 676). McAlister (2014, p. 88 – 89) também destaca que há 

nisso um sentido expansivo de identidade, não apenas geográfico, mas espiritual e afetivo. O 

olhar dos Estados Unidos e da Europa sobre as igrejas do Sul global constrói uma narrativa 

própria sobre os cristãos e cristãs dessa região: uma igreja mais pura e autêntica, refinada pelas 

dificuldades e pelo sofrimento. Ao mesmo tempo, essa igreja também era vista como frágil e 

carente de socorro. Dessa forma, o propósito missionário inicial foi ressignificado sem 

dificuldades, pois auxiliar convertidos e convertidas em sofrimento por causa da fé os 

capacitaria para que atuassem localmente no evangelismo. 

Apesar das novas estratégias mais focadas na linguagem de direitos humanos, não havia 

ainda um consenso entre os evangélicos quanto ao que realmente era necessário fazer para 

defender a igreja perseguida (MCALISTER, 2008, p. 22). A tendência de agir estrategicamente 

em torno das próprias causas despertava a desconfiança de outros ativistas de direitos humanos, 

que não reconheciam nos evangélicos e em seus apoiadores conservadores um compromisso 

amplo com as liberdades de todas as pessoas. Muitos crentes também tinham dúvidas se seus 

esforços deveriam seguir através de um enquadramento de direitos humanos. Porém, a maioria 

parecia considerar que essa linguagem mais abrangente oferecia bases discursivas mais eficazes 

para aumentar o consenso moral entre uma ampla gama de ativistas – religiosos ou não 

(MCALISTER, 2014, p. 92 – 93). Nessa fase, a parte do movimento que defendia a linguagem 

de direitos humanos venceu, e as estratégias dos grupos envolvidos na militância contra a 

perseguição foram mais e mais reformuladas com o enquadramento dos direitos humanos (cf. 

KECK; SIKKINK, 1998) 

Na metade final da década de 1990, o movimento de advocacy pela igreja perseguida 

obteve muitas vitórias na política estadunidense, o que era significativo não apenas no contexto 

doméstico, mas também na política internacional, considerando a influência do país nesta 

esfera. Cada apoio conquistado com o governo dos EUA representava um argumento útil para 

as estratégias políticas de influência e responsabilidade (KECK; SIKKINK, 1998). Em 

Washington, havia certo consenso quanto ao reconhecimento da realidade e a intensidade do 

problema da perseguição religiosa, e por isso em 1996 testemunhas-chave foram convocadas 

pelo governo dos EUA para discutir a liberdade religiosa e a perseguição dos cristãos em 

audiências no Congresso, com o objetivo de debater possíveis projetos de lei para combater o 

problema. As audiências eram concebidas como uma espécie de performance, segundo 

McAlister (2008, p. 22).  
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Como a linguagem dos direitos humanos estava sendo usada para enquadrar o 

Cristianismo como alvo majoritário das violações da liberdade religiosa, grupos tradicionais de 

abordagem geral, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch (que também 

monitoram a situação da liberdade religiosa no mundo), e denominações protestantes liberais 

questionavam uma possível seletividade dos participantes das audiências, que em sua maioria 

eram de organizações cristãs conservadoras. Os grupos conservadores eram acusados de fazer 

trabalho humanitário e de advocacy conforme houvesse oportunidades futuras de evangelismo 

ou de auxílio para cristãos e cristãs considerados perseguidos. Essa era uma acusação séria de 

falta de ética, pois implicava em proselitismo considerado impróprio e na marginalização da 

defesa dos direitos humanos para todos (NICHOLS, 2008, p. 630). Ao longo dos anos, fica 

claro que o conservadorismo cristão e a luta contra a perseguição andam de mãos dadas. Porém, 

é preciso reconhecer que religiosos liberais e moderados também foram muito influenciados 

pela lógica dos direitos humanos e pela defesa da liberdade religiosa (MCALISTER, 2014, p. 

93). 

Em 1998, o movimento a favor da igreja perseguida teve uma grande vitória política: o 

Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei da Liberdade Religiosa Internacional 

(International Religious Freedom Act – IRFA), resultado de anos de intenso lobby evangélico 

com apoio de católicos, judeus e budistas tibetanos. Essa lei tem um impacto direto para a 

política externa: o governo é determinado a elaborar anualmente uma lista de países de acordo 

com as condutas estatais sobre a liberdade religiosa – uma lista de culpados por violar esse 

direito. Caso o governo considere que há países nessa situação, o presidente deve escolher entre 

um conjunto de sanções que variam em maior ou menor escala, desde expressões de 

preocupação até a interrupção de acordos comerciais, dependendo do nível da violação. A 

exceção é quando o presidente entende que a segurança nacional pode ser afetada: nesse caso, 

fica liberado para renunciar à obrigação de impor uma sanção (MCALISTER, 2008, p. 19). Por 

ter um governo nacional como emissor, é preciso haver cautela para considerar essa lista como 

fonte. Interesses variados atravessam a política internacional. Contudo, ainda assim muitos 

ativistas legitimam seu uso, desconsiderando qualquer possibilidade de instrumentalização 

política governamental na elaboração da mesma. 

A aprovação da IRFA foi influenciada pelo lobby. A partir disso, McAlister (2008, p. 

24) aponta que, além de exemplificar a influência da cultura na formulação de uma política, 

essa lei também é um exemplo de como a política ajuda a moldar a cultura popular. A autora 

argumenta que a Lei Internacional da Liberdade Religiosa deu novo folego ao movimento de 

defesa dos cristãos perseguidos. A partir desse ano, houve grande aumento na proliferação de 
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materiais religiosos, enquadrando uma imagem particular, e cada vez mais evocativa do 

martírio, de quem eram os perseguidos. O consumo de histórias e imagens de sofrimento foi 

ainda mais popularizado através de livros, DVDs, revistas e sites (conforme o acesso à internet 

aumentava). As organizações religiosas de suporte à igreja perseguida cresciam ainda mais, 

solicitando doações e orações para as cristãs e os cristãos que sofriam por causa da religião. A 

Voz dos Mártires teria triplicado de tamanho nesse período.  

Os materiais de divulgação da causa também recebem colaboração de cristãos e cristãs 

do Sul global impactados pelo trabalho dos grupos de países desenvolvidos. Oradores e 

oradoras do Sul trabalham contando suas histórias e as perseguições que sofreram por causa da 

sua fé, visitando igrejas em diversos países, em uma espécie de intercâmbio sobre a 

perseguição. Nesse processo, os testemunhos também auxiliam na arrecadação de recursos 

financeiros e na obtenção de apoio político. Muitas das histórias divulgadas trazem elementos 

que parecem corresponder mais com questões de conflito pessoal do que problemas de 

perseguição religiosa sistemática. Porém, a exibição de corpos marcados parece muitas vezes 

feita para justificar uma condenação do Islamismo. McAlister (2008, p. 24) também argumenta 

que esses relatos, na pior das hipóteses, representam um espetáculo de sofrimento que mistura 

tristeza com sensação de vitimização justa: quem é perseguido sempre vence, porque seu 

sofrimento é definido como justo e como parte da identidade cristã. Ao acompanhar palestras e 

pregações, percebe-se um processo catártico que influencia na construção de um modelo 

martirológico de identidade cristã coletiva: “ver o indizível, juntos, era uma forma de 

construção de comunidade. Havia uma força que atravessava as fronteiras, trabalhada por visões 

do corpo em sofrimento” (MCALISTER, 2008, p. 25).  

Outro ponto estimulado pela criação da IRFA foi o foco do movimento sobre o Sudão. 

Nesse período, havia uma guerra civil em curso no país, iniciada aproximadamente em meados 

da década de 1980, quando uma série de governos oriundos da região norte tentou impor sua 

autoridade sobre a região do sul, rica em recursos – especialmente petróleo.  Esses governos 

tentaram, em diferentes graus, impor a lei islâmica sobre uma população que era 

majoritariamente composta por cristãos, praticantes de religiões tradicionais africanas e pessoas 

que misturavam práticas de ambas as crenças. Houve muitos casos de aldeias destruídas por 

tribos falantes de língua árabe que sequestravam pessoas do sul, principalmente mulheres e 

crianças, e as escravizavam. Como reação, ainda na década de 1980, o sul passou a ser 

controlado pelo Exército Popular de Libertação do Sudão. Porém, isso não representava 

nenhuma estabilidade política, pois várias facções lutavam até a morte por poder dentro desse 
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exército. Guerra, fome e doenças tomaram proporções alarmantes na região do sul do país 

(MCALISTER, 2008, p. 26). 

A guerra civil sudanesa apresentava questões complexas, que foram interpretadas de 

maneira simplista por grande parte dos grupos evangélicos que estavam atentos à janela 10/40: 

como um conflito religioso. Diante dessa leitura, as organizações se viram imbuídas da tarefa 

de conscientizar sobre o que estaria acontecendo no país: sudaneses do norte, enquadrados 

como muçulmanos e árabes, oprimiam sistematicamente sudaneses do sul, vistos como cristãos 

e negros (MCALISTER, 2014, p. 89). A mídia e as organizações evangélicas assimilaram essa 

visão da guerra civil como conflito religioso ou racial-religioso. A essa visão seguiu-se intensa 

captação de recursos para as atividades cristãs na região. McAlister (2008, p. 26) argumenta 

que essa interpretação estava baseada em dois problemas: uma leitura equivocada das 

identidades dos envolvidos no conflito, e uma simplificação extrema das várias questões 

políticas em jogo. Nem toda população do sul era cristã, e a ideia de negritude dessas pessoas 

não era definida de acordo com o conceito ocidental de raça.  

Essa leitura destacou como um dos problemas principais os sequestros de mulheres e 

crianças que posteriormente eram escravizadas para trabalhos forçados. Por isso, o resgate de 

escravos foi a atividade mais emblemática do ativismo contra a perseguição no Sudão. Muitos 

militantes dos Estados Unidos e da Europa literalmente compravam pessoas escravizadas que 

foram raptadas na parte sul para depois as libertar (MCALISTER, 2014, p. 89 – 90). Eram ações 

ousadas, arriscadas, e sobre as quais os ativistas apresentavam números chamativos – o que 

relembra as atividades de contrabando de bíblias. Porém, a polêmica em torno das atividades 

de libertação de pessoas sequestradas do sul do Sudão foi bem menor em comparação com o 

contrabando de bíblias para países comunistas. Libertação tem conotação positiva; 

contrabando, não. 

O advocacy sobre o Sudão se baseou no conceito de política de dano (BROWN, 1995 

apud MCALISTER, 2014, p. 90): a construção e organização da identidade de um grupo através 

do sentimento compartilhado de dano sofrido e do desejo por reparação. O corpo perseguido – 

tanto o corpo literal das pessoas quanto o corpo de Cristo – tornou-se um símbolo ordenador 

poderoso. Esse fenômeno, perceptível também em outras situações focais do movimento de 

advocacy pela igreja perseguida, é muito bem exemplificado pelo caso sudanês. De maneira 

geral, os testemunhos de cristãs ou cristãos perseguidos carregam grande força imagética nas 

representações de sofrimento e opressão. Porém, McAlister (2014, p. 96) destaca que o 

elemento-chave da escravidão literal (não apenas espiritual) proporcionava imagens vívidas da 

dimensão da opressão islâmica – conforme era entendido pela militância. Os cristãos sudaneses 
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simbolizaram perfeitamente a necessidade de liberdade. Como o conflito foi enquadrado como 

problema religioso, o alcance da liberdade geral era exemplificado na busca pela liberdade 

religiosa específica. 

Contudo, é preciso relembrar que a compreensão evangélica sobre a guerra civil do 

Sudão havia sido extremamente simplificada. No início do conflito, na década de 1980, Cartum 

(capital do país) ainda era considerada uma aliada dos EUA e não estava no radar do ativismo 

religioso, tanto porque nesse período o foco ainda era o comunismo, quanto porque ambos os 

países não enfrentavam problemas mútuos. Só mais tarde, com o agravamento da situação, o 

olhar do governo estadunidense mudou, e a atenção dos militantes desse país também foi se 

transformando e impactando outros militantes pelo mundo. McAlister (2014, p. 97) reconhece 

que o governo do país foi realmente opressivo; isso não foi um erro de percepção dos ativistas. 

O erro foi a redução discursiva de um conflito complexo – que envolvia lutas por direitos 

políticos, identidades étnicas e petróleo – a um testemunho da virtuosidade de cristãos e cristãs 

diante do inimigo islâmico.  

Os rebeldes do sul divergiam entre a busca por separação ou por maior participação na 

política doméstica. Em comum, todos almejavam mais lucros do petróleo e mais autonomia 

diante da lei islâmica – reinvindicações que foram incorporadas ao acordo de paz assinado em 

2005 (MCALISTER, 2008, p. 26). A identidade cristã, que as ONGs religiosas de advocacy 

tentavam destacar nos enquadramentos que construíam para divulgação de informação, na 

verdade não era tão estável quanto os ativistas queriam: no sul do Sudão, o Cristianismo não 

era apenas uma questão de escolha religiosa; diante de um governo que exercia seu poder 

coercitivo com base em ideais islâmicos, a religião cristã passou a ser vista também como 

ferramenta de autodesenvolvimento político e individual – uma chance de reação diante do 

governo (MCALISTER, 2014, p. 97 – 98). Isso não quer dizer que os cristãos e cristãs do sul 

não eram realmente religiosos. Nosso ponto aqui é refletir sobre como as categorias de 

identidade dos sudaneses eram interpretadas de acordo com a perspectiva dos próprios ativistas 

estrangeiros. Mesmo assim, essas representações identitárias aparentemente não eram 

problematizadas pelos ativistas: os enquadramentos sobre o Sudão prevaleceram e nortearam 

projetos de grande impacto logístico e financeiro. A compra de pessoas escravizadas foi o 

projeto principal. 

Diversas ONGs coordenaram viagens onde cristãos e cristãs de várias denominações, 

apoiadores da causa contra a perseguição, podiam ir até o Sudão e participar da compra de 

escravos. As atividades não eram feitas apenas pelos membros profissionais das organizações. 

Conforme as atividades de resgate de escravos foram sistematizadas, abriu-se um filão de 
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engajamento muito atraente. Grande parte do apoio das organizações de defesa da igreja 

perseguida vem de cristãos e cristãs que são impactados pelas informações divulgadas por esses 

grupos. Na mídia, nas igrejas, em eventos religiosos, pelo conteúdo literário e de audiovisual 

que chegava em mãos ou pela internet, muitos crentes eram compelidos a seguir um chamado 

para apoiar os irmãos e irmãs que sofriam por causa da mesma fé compartilhada. O engajamento 

na causa pode variar desde doações pontuais até alta dedicação, apoiando o advocacy contra 

perseguição com recursos financeiros e também imateriais, como orações e divulgação para 

pessoas próximas. Por causa das fortes emoções que a causa da igreja perseguida provoca, 

muitos crentes que viviam em liberdade religiosa desejavam fazer o máximo que pudessem não 

só nos seus países, mas também nos locais onde a perseguição acontecia. Nas campanhas pelo 

Sudão, isso foi possível através de viagens de resgate de escravos. 

 Entre os grupos que promoviam essas viagens, o mais conhecido – e pioneiro nesse tipo 

de atividade – foi a Christian Solidarity International (CSI). De origem suíça, nesse período a 

CSI já havia expandido consideravelmente e contava com alguns escritórios pela Europa e nos 

Estados Unidos. Coordenava viagens onde os participantes eram, na grande maioria, 

estadunidenses, contando também com a presença de europeus. As viagens eram padronizadas: 

 

Quando os redentores chegavam ao local designado, eles encontrariam certa 
quantidade de sudaneses do sul, a maioria mulheres e crianças, sentados 
debaixo de uma árvore. Um representante da CSI, trabalhando com membros 
do Exército Popular de Libertação do Sudão, se encontraria com os 
“comerciantes” sudaneses do norte que tivessem comprado os sequestrados e 
os trazido para a aldeia. A CSI então comprava os ex-escravos dos 
comerciantes com uma entrega altamente perceptível de dinheiro. Uma vez 
que a transação financeira fosse concluída, os cativos eram oficialmente 
libertos. A cerimônia de redenção em si era informal. Alguns membros do 
grupo sudanês eram chamados para contar suas histórias, descrevendo a 
violência que sofreram e a alegria de voltar para casa. Os sudaneses eram 
então abordados pelos cristãos que os redimiram. Com frequência, havia 
louvores. (MCALISTER, 2014, p. 98. Trad. Minha). 

 

A função dessas viagens não era diretamente a libertação de cristãos sudaneses, o que 

poderia ser feito com muito menos custo e muito mais segurança se fosse uma prática exclusiva 

de profissionais. Levar cristãos e cristãs comuns, engajados na causa da igreja perseguida de 

maneira mais fluida do que o vínculo contratual dos funcionários das organizações, era uma 

estratégia óbvia para gerar histórias e testemunhos na volta para os locais de origem dos 

viajantes, através de uma experiência pessoal e intensa, mas certamente controlada em muitos 

aspectos logísticos.  
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As atividades de resgate de escravos receberam muitas críticas. Observadores e 

estudiosos afirmavam que as ações eram ineficazes, na melhor das hipóteses, podendo inclusive 

ser destrutivas. Os sequestros, embora fossem um fenômeno real no conflito, eram um aspecto 

menor em relação ao tamanho da crise que o sul enfrentava. Doenças, fome e bombardeios de 

aldeias atingiam muito mais pessoas (MCALISTER, 2014, p. 99 – 100). Isso não quer dizer 

que os sequestros não importavam; significa que não eram tão frequentes e impactantes quanto 

os ativistas contra a perseguição consideravam e divulgavam. É possível identificar as 

atividades de resgate com as estratégias de política de simbologia descritas por Keck e Sikkink 

(1998), onde eventos internacionais, criados ou não pelo movimento de ativismo, eram 

interpretados e enquadrados como momentos simbólicos da defesa da causa. 

Nas críticas de especialistas que acompanharam a situação sudanesa, transparece a falta 

de informação factual que muitas vezes faz parte da luta contra a perseguição do Cristianismo. 

Reconhecemos que muitos cristãos e cristãs envolvidos na defesa dessa causa atuam com 

sinceridade e preocupação diante dos problemas de liberdade religiosa que lhes são mostrados. 

Porém, é comum que falte certa base para ações realmente eficazes, e não só grandiosas e 

chamativas. McAlister (2014, p. 100 – 101) destaca que, já no começo do século XXI, a 

existência de escravidão era a única informação que muitas pessoas tinham do Sudão. Isso foi 

um grave problema, pois os ativistas não conseguiram abordar e informar sobre as várias 

dimensões do conflito. Em contextos onde era preciso tomar decisões sobre o que e como fazer 

para ajudar e como divulgar a causa, a probabilidade de simplificar uma crise complexa era 

muito alta.  

Mesmo assim, especialistas argumentam que os ativistas têm a responsabilidade de 

ponderar sobre a eficácia dos trabalhos que desenvolvem: se de fato suas ações são adequadas, 

se ampliam ou reduzem o entendimento da crise em que atuam. O interesse em torno de 

questões e enquadramentos específicos pode explicar o destaque dado a histórias e práticas 

particulares que se relacionavam com a atuação prévia dos ativistas. Os rituais de redenção que 

tiveram lugar no Sudão refletiam profundamente uma cosmovisão cristã: Jesus Cristo foi o 

grande redentor da humanidade, pagando o preço necessário pela salvação de quem lhe segue. 

No Sudão, cristãos e cristãs livres também buscavam pagar o preço que julgavam necessário 

para redenção dos escravos cristãos perseguidos por causa da fé. 

O enquadramento da guerra como conflito religioso obteve ainda mais legitimidade após 

os ataques do 11 de setembro12, quando o discurso anti-islâmico cresceu vertiginosamente. O 

                                                 
12 Em 11 de setembro de 2001, uma série de ataques suicidas foram cometidos contra os EUA. A organização 
fundamentalista islâmica Al-Qaeda assumiu a autoria dos ataques.  
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mesmo movimento religioso ousado e agressivo em seus trabalhos de advocacy, estimulado por 

valores e princípios baseados na interpretação da Bíblia, também abriga um medo pungente 

desse outro que é considerado como inimigo. Similar ao período do comunismo, a religião 

islâmica também é muitas vezes enquadrada de maneira simplista como incompatível com a 

religião cristã. “Os cristãos evangélicos americanos têm medo: acreditam que os cristãos de 

todo o mundo são perseguidos, que o islamismo é uma ameaça global e que seus valores 

fundamentais estão sob ataque de uma cultura secular” (MCALISTER, 2008, p. 27). Das 

imagens da igreja perseguida produzidas nos EUA, essa visão do Islã se espalha pelo mundo 

cristão através do alcance das redes de advocacy.  

Inicialmente, o envolvimento de religiosos na política global depois da Segunda Guerra 

Mundial foi motivado por preocupações variadas, consolidando-se através do combate ao 

comunismo. Depois de 1989, o mapeamento das novas possíveis ameaças globais ao 

Cristianismo apontaram o Islã como o grande problema da nova fase política. Geralmente, o 

que se aponta é o Islamismo radical ou jihadista, uma ressalva que visa mostrar que não haveria 

discriminação religiosa por parte do advocacy contra a perseguição: o que haveria é a percepção 

de que segmentos de determinada religião representam um problema – segmentos que talvez 

sequer reflitam a totalidade da religião em si. As campanhas em favor do Sudão surgem desse 

novo foco no Islamismo, especialmente com o recorte da janela 10/40. Daí também saem as 

campanhas pela Síria que surgiram alguns anos depois (HURD, 2013a). A lógica da liberdade 

religiosa colabora para construção e o estabelecimento de uma visão de cristãs e cristãos como 

sendo, ao mesmo tempo, vítimas e guerreiros. Esse princípio tem implicações para a política 

internacional e para afirmação da identidade religiosa cristã (MCALISTER, 2014, p. 103 – 

104). 

 

 

3.3  Identidade cristã e martírio 

 

Até aqui, defendemos que as iniciativas em favor da liberdade religiosa e contra a 

perseguição não surgem espontaneamente, sendo fundamentadas por dois momentos anteriores, 

fundamentais e indissociáveis nesse tipo de ativismo: o constructo cognitivo do que se entende 

por igreja perseguida e o aumento de tratados e protocolos internacionais de promoção dos 

direitos humanos, projeto desenvolvido na comunidade internacional desde a Segunda Guerra 

Mundial (cf. CASTELLI, 2005). Porém, ao discutir a transição do período bipolar para a ordem 



77 

multipolar, chama a atenção que uma militância inicialmente construída sobre bases 

anticomunistas consiga se ressignificar tão depressa, adaptando-se de maneira exemplar aos 

novos contextos políticos, inclusive expandindo seu alcance e identificando um aumento dos 

perigos que seriam enfrentados pela religião cristã.  

Nossa hipótese para isso é que o advocacy transnacional contra a perseguição ao 

Cristianismo consegue instrumentalizar uma noção de identidade cristã que universaliza o 

enquadramento da perseguição ao longo da história, ao mesmo tempo em que projeta esse 

enquadramento como uma previsão inexorável do futuro: a perseguição religiosa virá para todos 

os cristãos e cristãs. Isso seria possível segundo a ideia de imaginário do martírio, contribuição 

fundamental de Castelli para compreender o porquê de, no século XXI, a narrativa de que o 

Cristianismo é a religião mais perseguida e precisa urgentemente de socorro e proteções legais 

tem tanta força religiosa e política. É esse imaginário que fundamenta o desenvolvimento da 

noção de uma igreja perseguida. 

Partindo da análise do começo da história da Igreja cristã, a autora argumenta que o 

trabalho de preservação da memória que os primeiros praticantes fizeram das experiências 

históricas de perseguição e martírio era uma maneira de construir sua cultura. Nesse processo, 

a identidade cristã foi moldada pela memória coletiva do sofrimento religioso experimentado 

no início do crescimento da igreja (CASTELLI, 2004a, p. 4). A construção da cultura do 

martírio, então naturalizada, passa a fazer parte da identidade dos adeptos e adeptas do 

Cristianismo ao longo do tempo, de maneira que mesmo não tendo nenhuma experiência do 

tipo em suas vidas, a marca do sofrimento permanece no imaginário. 

Em resumo, o que Castelli (2006, p. 1) quer dizer é que o conceito de mártir não é uma 

categoria ontológica, mas uma designação interpretativa de um evento passado, onde os 

mártires são produzidos pelas histórias que são contadas sobre eles. Sem invalidar ou questionar 

o sofrimento, o ponto aqui é a instrumentalização narrativa que se faz dele. Ao retomar o legado 

do martírio cristão primitivo, a autora capta como esse passado sedimentou a base de diversos 

projetos culturais e teológicos séculos adiante. A partir disso, seu argumento é que há uma ponte 

que liga a memória do sofrimento com a cultura cristã, de maneira que ambos passam a ser duas 

faces de uma mesma moeda. O que possibilita essa ligação é o tratamento dado às histórias e 

tradições, as maneiras como estas são transmitidas, reformuladas, e inseridas em novas 

situações, tendo seu sentido construído conforme fluem pela história da religião – um processo 

que remete à teoria construtivista e às políticas de informação e simbologia tipificadas por Keck 

e Sikkink (1998). Dessa maneira, a história do martírio deixa de ser um fato sobre o período 

inicial da igreja, ou sobre outros períodos antigos de sofrimento, e passa a ser um signo 
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identitário que permanece na modernidade e na pós-modernidade. Ao considerar a dimensão 

do fenômeno do martírio não como simples ação, mas como um produto discursivo, fruto de 

interpretação e recontagem, Castelli (2004a, p. 173) apresenta um redirecionamento do foco de 

análise: em vez de discutir a veracidade das histórias dos mártires, nos interessa observar a 

construção narrativa da cultura do sofrimento e do martírio. 

Na luta contemporânea em favor da igreja perseguida, a narrativa de perseguição e 

martírio também é usada não apenas como ferramenta de identificação da cultura cristã, mas 

como instrumento evangelístico e de fortalecimento da igreja – mas não apenas da igreja 

perseguida: a igreja considerada livre também é alimentada com essas histórias exemplares. O 

imaginário do martírio não ressoa apenas sobre as vidas dos sujeitos que enfrentam hostilidades 

severas; enquanto estratégia retórica, ele também reforça a identidade da igreja livre, que passa 

a ser enquadrada como responsável pelo cuidado da parte que sofre e também como alvo 

iminente do destino escatológico do martírio. Esse fenômeno é perceptível em muitos países 

onde a liberdade religiosa funciona, geralmente atrelado a visões fundamentalistas e a uma 

perspectiva moral conservadora. Independente da condição majoritária do Cristianismo no 

mundo, em diversos locais onde a religião cristã desfruta de grande liberdade e poder político 

e econômico cresce o discurso de que na verdade esta seria uma religião socialmente 

minoritária, sempre sob a ameaça da cultura secular (CASTELLI, 2004a, p. 191). 

Partindo da perspectiva das redes cristãs transnacionais de advocacy – construídas por 

agentes que estão em situação de liberdade e buscam dar voz aos que não a tem, a lembrança 

de que o Cristianismo teve seu início fomentado pela perseguição, e a certeza de que esse é um 

padrão que se perpetua por toda a existência da Igreja, são argumentos que oferecem 

enquadramentos de significado ao sofrimento que adeptos e adeptas da religião sofrem. É 

claramente perceptível que, para a militância a favor da igreja perseguida, as hostilidades 

religiosas não são eventos pontuais, mas os fundamentos do ideal e das instituições do 

Cristianismo. Essa interpretação teológica fornece uma dimensão sagrada para o trabalho 

realizado (LOVE, 2018, p. 468 – 469). Não é incomum ver a descrição desse ativismo como 

um chamado. 

A preservação do imaginário do martírio envolve lidar com um discurso de denúncia de 

modalidades extremas de sofrimento, vinculadas a ideia de sofrer por conta de um serviço ou 

um ideal, voluntariamente ou através da sublimação da vontade da própria carne. É um conceito 

que demanda um público receptor da mensagem e uma interpretação dessa mesma mensagem. 

Essas interpretações discursivas falam não só de valores positivos atrelados à fé, mas – 

especialmente no contexto atual – o discurso do martírio também se torna um discurso de poder. 
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Isso implica dizer que esse imaginário não se refere apenas a um tipo de subjetividade, nem a 

dados brutos que quantifiquem o sofrimento de pessoas inocentes. Em vez disso, no campo 

político a narrativa do martírio apresenta demandas de um status privilegiado e protegido 

(CASTELLI, 2004a, p. 198 – 199). 

 

No final, porém, os roteiros de perseguição e martírio que foram escritos e 
encenados nos primeiros séculos cristãos e que se tornaram o material da 
memória coletiva cristã produziram versões da identidade cristã que seriam 
formativas até mesmo no momento atual. Tal é o poder combinado dos 
discursos do martírio e da memória. (CASTELLI, 2004a, p. 200, Trad. 
Minha). 

 

Quando falamos de advocacy transnacional contra a perseguição, fica claro o tamanho 

do empreendimento que é desenvolvido para prover socorro e proteção para pessoas em 

sofrimento por motivos religiosos. Porém, existe também um efeito de espetacularização desse 

sofrimento (cf.  MCALLISTER, 2018) que o advocacy declara combater, e isso passa a ser uma 

retórica que se auto alimenta. A violência contra o mártir, que inspira ações de combate contra 

ela, também é glorificada e transformada em espetáculo, pois o sofrimento em si passa a ser um 

componente necessário na legitimação da causa. Nessa espetacularização do sofrimento, as 

categorias do bem e do mal prevalecem de maneira absoluta, santificando quem é visto como 

perseguido, e colocando quem é identificado como culpado em um papel espiritualmente 

marcado pelo signo do diabo – o grande inimigo das almas (CASTELLI, 2004a, p. 201).  

Nesse enquadramento, é difícil vislumbrar uma perspectiva positiva que leve ao diálogo 

e à tolerância, mesmo que o discurso oficial dos ativistas siga esse caminho, dentro da 

instrumentalização da linguagem política dos direitos humanos. As falas oficiais acabam não 

traduzindo a subjetividade dos atores envolvidos nesse processo, uma vez que sob nenhuma 

perspectiva teológica haja argumento de paz e tolerância com o diabo. A consequência disso é 

uma divisão entre grupos certos e grupos errados, onde o olhar sobre o outro – aquele que é o 

culpado pelo sofrimento – o torna um agente desumanizado.  

Como fica, por exemplo, a religião islâmica nessa leitura? Ou as pessoas que adotam 

posturas consideradas imorais diante da perspectiva religiosa santificada? Há, além disso, uma 

dimensão escatológica nessa narrativa, onde a piora das condições de vida – representadas em 

seu ápice através do martírio – também é símbolo de triunfo e redenção. No mínimo, parece 

haver uma desarmonia cognitiva entre o discurso oficial de defesa da igreja perseguida e um 

imaginário que legitima esse sofrimento. É preciso considerar também os usos políticos do 
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conceito de martírio nesses casos, onde a insistência no termo também revela diferenças e 

disputas entre grupos religiosos, principalmente considerando o contexto cristão onde a 

perseguição tem uma forte carga de ambivalência: é um enquadramento negativo ao mesmo 

tempo em que ser perseguido é visto como sinal de justiça e de fidelidade à Jesus Cristo – ao 

ponto de ser martirizado por isso (HAEFELI, 2015, p. 108).  

Através dessas reflexões, Castelli pontua o seguinte: 

 

O que quero sugerir é que temos algumas escolhas sobre como elaboramos as 
histórias que contamos sobre essas perdas [...]. Também temos algumas 
escolhas sobre como reconhecer aqueles que experimentaram o medo, que se 
separaram, que morreram de surpresa e instantaneamente. E temos algumas 
escolhas sobre como estruturamos nossa resposta ética a essas perdas terríveis 
e sobre como racionalizamos, negamos ou nos entorpecemos à violência que 
se intensifica ao nosso redor diariamente. (CASTELLI, 2004a, p. 202. Trad. 
Minha).  

 

A observação das dimensões discursivas do conceito de martírio contribui para o debate 

sobre a instrumentalização da sua linguagem dentro do advocacy contra a perseguição. Não 

apenas a narrativa dos direitos humanos é usada como ferramenta, mas também a narrativa do 

martírio. Os enquadramentos de divulgação da causa constroem falsas alternativas ao debate, 

colocando os questionamentos, e aqueles que os levantam, como a favor da perseguição ou 

contra a liberdade. Um dos termos sensíveis usados nesses casos é a ideia de religião. Apesar 

dos desafios que envolvem os processos de definição do conceito (e que já discutimos no 

capítulo anterior), chama a atenção que uma militância que debata sobre situações que 

supostamente restringem a religião não esboce os contornos desse objeto no processo. Porém, 

é necessário prestar atenção no que os ativistas consideram fazer parte do enquadramento de 

uma religião, e que termos eles utilizam para se referir a isso. Castelli (2005, p. 325) aponta que 

fé e crença são os termos mais utilizados para se referir a religião, consoante com o 

entendimento protestante do termo. O ponto central da discussão sobre como a militância 

compreende o que seria uma religião é entender o porquê ela deveria ter um conjunto próprio 

de proteções. Essa defesa da religião como categoria destacada da identidade social é possível 

justamente por causa do entendimento de que religião é algo escolhido em vez de dado à priori. 

Nessa interpretação, de fundo politicamente liberal, as características sociais escolhidas são 

vistas como mais próximas da dignidade humana do que aquelas que são compreendidas como 

naturais e intrínsecas a experiência do indivíduo (CASTELLI, 2005, p. 326). 

Enquanto o conceito de religião é tratado de maneira mais difusa, contando com o 

exemplo de tradições religiosas específicas ou com o senso comum – quando uma pessoa não 
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sabe definir algo mas consegue reconhece-lo – o termo perseguição é definido por um conjunto 

específico de estratégias retóricas, tipificadas de maneira diferente da tipologia de políticas de 

enquadramento de Keck e Sikkink (1998) que apresentamos no capítulo anterior. Porém, as 

definições de Castelli (2005, p. 326) podem ser complementares à tipologia da teoria do 

advocacy transnacional em redes. A autora define três estratégias mais frequentes: (1) o uso de 

sinédoque13 gráfica, onde atos extremamente violentos e amplamente considerados como 

inaceitáveis (como sequestro, tortura, estupro e assassinato) são listados e então entendidos 

como partes de uma categoria maior e necessária de um ponto de vista escatológico – que no 

caso é o conceito de perseguição; (2) uso de metonímia narrativa, onde casos específicos são 

narrados muitas vezes e com poucos detalhes até serem entendidos como exemplos 

emblemáticos na categoria geral de perseguição; e (3) o uso de histórias muito personalizadas 

de testemunhos, onde uma pessoa é nomeada, localizada geograficamente e tem sua história 

narrada brevemente, de maneira que um exemplo específico seja considerado capaz de ilustrar 

a categoria mais ampla de perseguição. 

O relato metonímico de casos de violência cumpre seu propósito retórico ao acumular 

exemplos ao mesmo tempo distintos e repetitivos. O uso dessa estratégia na literatura ativista 

busca gerar um senso de urgência e de responsabilidade nas pessoas através de sensação de 

embaraço (equivalente a tática de shaming). Somado a isso, o uso das histórias personalizadas 

(estratégia retórica equivalente ao uso de testemunhos da política de informação) servem como 

um apelo pessoal de demanda por solidariedade. Castelli comenta que não é nada surpreendente 

que esse tipo de história seja massivamente utilizada nos materiais que grupos de advocacy 

desenvolvem, como recursos devocionais, educacionais e organizacionais (CASTELLI, 2005, 

p. 328). Ao analisar essas estratégias, encontramos um paralelo com práticas do começo da 

história da igreja cristã, que são perpetuadas e repetidas ainda hoje: 

 

Essas histórias de personalização tendem a ser disseminadas em coleções, de 
modo que têm um efeito cumulativo que é simultaneamente individualizado e 
estereotipado. Nisso, ecoam a tradição hagiográfica que remonta ao segundo 
e ao terceiro século, em que histórias de mártires foram geradas, gravadas, 
repetidas liturgicamente, e assim inseridas na vida de cristãos individuais e 
suas comunidades. Como as histórias de mártir da igreja primitiva, essas 
narrativas convidam a uma identificação e solidariedade com o leitor, e não 
perdem nenhum impacto em suas repetições e padronizações. Talvez de 
maneira mais significativa, essas narrativas simples e aparentemente diretas, 
assim como seus precursores cristãos primitivos, sejam, sem remorso, parciais 

                                                 
13 Sinédoque é uma figura de linguagem, considerada uma espécie de metonímia. Para mais informações sobre o 
termo, cf. MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em 
<http://michaelis.uol.com.br/busca?id=EZ5yx>. Acesso em dez. 2018. 
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em sua implementação de uma miríade de exemplos individuais. Esses 
exemplos, quaisquer que sejam suas singularidades e características únicas, 
são inevitavelmente múltiplas encarnações de uma única história, 
estruturalmente reconhecível e sempre contada: a história do mártir cristão. E 
a linguagem da perseguição é uma parte inexorável (e sem remorso) desse 
processo parcial. (CASTELLI, 2005, p. 328. Trad. Minha). 

 

Ao debater e analisar as estratégias do ativismo cristão contra a perseguição, é preciso 

lembrar que o próprio termo não é analiticamente neutro, carregando consigo uma herança 

histórica. Apesar do conceito como algo negativo por parte da linguagem de direitos humanos, 

a história do Cristianismo é marcada por momentos onde a perseguição foi usada de maneira 

lícita para intervenção moral e defesa de uma visão do que seria religiosamente adequado. 

Porém, também é preciso considerar que o termo é muito significativo e tem papel definidor na 

construção e na sustentação da identidade cristã, através da interpretação do martírio e da 

escatologia. Isso precisa ser lembrado quando se considera quais acontecimentos contam como 

situação de perseguição.  

Nesse sentido, percebe-se que a narrativa em que o Cristianismo é a religião mais 

perseguida, contando o século XX como o período onde essas perseguições são mais 

significativas do que nos períodos anteriores (um argumento que reconstrói a própria história 

do começo da religião) fornece um enquadramento que não depende primariamente de 

estatísticas apuradas, pois qualquer defasagem pode ser justificada ao relacionar casos de 

perseguição e martírio com eventos históricos e regimes políticos que seriam responsáveis pela 

perseguição dos cristãos (CASTELLI, 2005, p. 329). Ou seja: mesmo se não houver números 

que meçam adequadamente a escala das hostilidades, a definição dos agressores existe, e a 

existência das agressões é estabelecida. Mesmo que varie em termos numéricos, como veremos 

posteriormente, esses argumentos legitimam a causa.  

Partindo dessa base, é possível perceber que em muitos enquadramentos a perseguição 

torna-se um produto a ser vendido, uma história midiatizada com o propósito de gerar 

mobilização. Algumas questões históricas são reconstruídas de maneira idiossincrática. Um 

exemplo é a defesa da presença do Cristianismo em regiões como a Ásia, África e Oriente 

Médio. Enquanto a influência cristã nesses lugares é muitas vezes interpretada como 

colonialismo, a reconstrução argumentativa dessa situação enquadra o Cristianismo como uma 

religião indigenista nesses lugares, um desejo e um direito das pessoas locais. Dessa forma, o 

discurso ativista se apropria da crítica pós-colonial, que privilegia os direitos dos locais sobre 

os invasores coloniais, e inverte a lógica original em seu favor. Também chama a atenção o 

discurso paradoxal onde pessoas que fazem advocacy pela igreja perseguida – e que contam 
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com o direito à liberdade religiosa – invocam um suposto status marginal próprio, como se 

aqueles e aquelas que se mobilizam em defesa de outras pessoas que são perseguidas também 

fossem alvos de perseguição, algo possível pela dimensão escatológica do ideal do martírio e 

da perseguição (CASTELLI, 2005, p. 334 – 336). 

Ao discutir sobre esses conceitos, é perceptível que existem tensões interpretativas que 

transparecem no advocacy. Discutir sobre a linguagem da perseguição e o movimento ativista 

em torno dela é fundamental para a prática da análise e do engajamento crítico da questão, algo 

que não ocorre quando o assunto é discursivamente blindado do escrutínio e da análise. O 

grande risco nisso é que a história do conceito é permeada de exemplos preocupantes de 

perseguidos virando perseguidores (CASTELLI, 2005, p. 337). 

 

 

3.4  Divulgação e performance do sofrimento: o exemplo da Portas Abertas 

 

O uso da Bíblia Sagrada nesse contexto, juntamente com o poder evocativo da história 

arquetípica dos mártires cristãos, são fatores combinados com um potente recurso imaginativo 

para gerar a narrativa que impulsiona o movimento. O aprofundamento no tema do martírio tem 

como objetivo discutir 

 

[...] os diferentes tipos de argumentos empregados pelo movimento em 
diferentes contextos e as estratégias práticas que os participantes do 
movimento implantaram [...] em uma exploração e explicação muito mais 
ampla da política de identidade cristã, do internacionalismo cristão e dos 
efeitos políticos concretos da linguagem de perseguição. (CASTELLI, 2005, 
p. 322. Trad. Minha). 

 

Em seções anteriores, diversos nomes de organizações religiosas envolvidas na luta 

transnacional contra a perseguição foram apresentados. Como a atuação em redes é vital para 

o andamento dos projetos da causa, contextualizar os principais nomes nesse debate foi 

importante para trazer para a pesquisa a dimensão da força e da extensão dos atores que 

participam desse ativismo. Porém, consideramos que a eficiência da análise seria dificultada ao 

apresentar e analisar exemplos de produção de todas as organizações comentadas. Por isso, 

nesse ponto entendemos como necessário realizar um recorte mais específico, para olhar com 

mais profundidade a construção e a instrumentalização da narrativa de perseguição através de 

um dos grupos percebidos como relevantes em nossa pesquisa. 
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Nosso objetivo aqui não é fazer uma análise exaustiva sobre uma organização, o que 

demandaria uma pesquisa exclusivamente voltada para isso; e nosso trabalho não é sobre um 

grupo, mas sobre um movimento transnacional e religioso que considera o Cristianismo uma 

religião ameaçada, e age de maneira a ter algum impacto transformador nessa situação. Nossa 

escolha por destacar um exemplo mais específico é baseada na teoria sobre redes de advocacy 

de Keck e Sikkink (1998), que identifica as ONGs como os protagonistas do ativismo em redes. 

Para isso, nos propomos a selecionar exemplos de como uma organização religiosa que milita 

contra a perseguição do Cristianismo atua, discursa e performa com base nos valores e 

princípios que norteiam a interpretação de que ser um adepto do Cristianismo é estar de alguma 

forma ligado ao martírio enquanto promessa bíblica. 

Dentro das ONGs já apresentadas, selecionamos a organização Portas Abertas. Além 

de ser um grupo de grande alcance e respaldo dentro da militância analisada, esta é a única 

organização dentre as citadas anteriormente que atua no Brasil14, local de desenvolvimento da 

nossa pesquisa. Outro grupo relevante, com perfil similar ao da Portas Abertas, e que também 

foi abordado em nossa pesquisa, é a Voz dos Mártires (VdM). Durante um período a 

organização atuou no Brasil, porém não identificamos mais uma base de trabalho da VdM no 

país. Considerando isso, o recorte de caso da pesquisa se mostra uma escolha adequada para 

um trabalho desenvolvido no Brasil: enquanto países como os Estados Unidos contam com 

diversas organizações pautando o debate e o advocacy contra a perseguição, no Brasil a única 

organização do tipo é a Portas Abertas.  

Considerando que já apresentamos algumas informações relevantes sobre a Portas 

Abertas, nessa seção pretendemos apresentar um breve panorama do funcionamento do grupo. 

O exemplo de uma organização contra a perseguição se justifica pela similaridade de conduta 

que une muitas outras organizações nas redes fluidas do advocacy transnacional pela liberdade 

religiosa e contra a perseguição. Entendemos que compreender o modus operanti de um grupo 

contribui para um entendimento mais amplo do movimento que analisamos nesta pesquisa. 

 

3.4.1 Panorama histórico e funcional do grupo 

 

A organização cristã evangélica de advocacy pela igreja perseguida mais antiga em 

funcionamento iniciou seus trabalhos em 1955, quando o holandês Anne Van der Bijl, 

                                                 
14 Embora outros grupos cristãos brasileiros declarem lutar contra a perseguição ao Cristianismo, a Portas Abertas 
é o único de perfil simultaneamente interdenominacional e internacional presente no país durante o período desta 
pesquisa. 
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posteriormente conhecido como Irmão, André começou um trabalho missionário entre os países 

europeus que estavam atrás da Cortina de Ferro. O nome da Portas Abertas teria sido orientado 

por Deus através da leitura de um trecho do livro de Apocalipse (BÍBLIA. Apocalipse 3.8), que 

diz “(...) eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar (...)” (IRMÃO 

ANDRÉ, 1998, p. 27). 

 Do trabalho de um único empreendedor político (cf. KECK; SIKKINK, 1998) que teria 

recebido um chamado de Deus para fortalecer a igreja que estava para morrer por causa do 

comunismo, surgiu uma organização que hoje declara atuar em mais de 60 países, mantendo 

mais de 1000 funcionários vinculados à 31 escritórios. Desses, chamados de bases pela 

organização, 12 são definidos como bases de campo, cuja função é elaborar e executar os 

projetos em parceria com os cristãos e cristãs que sofram perseguição, além de levantar 

informações sobre a situação a igreja perseguida no mundo; os outros 19 escritórios são 

chamados de bases de desenvolvimento, e têm a função de engajar parceiros que intercedam e 

doem para o andamento dos projetos formulados pelas bases de campo. Além disso, a 

organização conta com duas sedes, que são os escritórios centrais: a Portas Abertas 

Internacional, na Holanda, país de origem do fundador do grupo; e a Portas Abertas EUA. Há 

bases em países que sofrem perseguição, mas essas não são divulgadas (PORTAS ABERTAS 

BRASIL, 201[?]e). Além de participar de redes de advocacy com outras organizações, cada 

uma das bases da própria Portas Abertas constitui um ponto na rede de atuação mais próxima 

das sedes oficiais.  

O escritório brasileiro, fundado no primeiro dia de maio de 1978, fica na cidade de São 

Paulo, e é oficialmente uma base de desenvolvimento afiliada à Portas Abertas Internacional. 

É chamada de Portas Abertas Brasil, e sua razão social é Missão Portas Abertas – durante muitos 

anos, esse também foi o nome fantasia do grupo. O site da base brasileira informa que conta 

com cerca de 40 profissionais, aproximadamente 600 voluntários e mais de 30 mil parceiros. A 

organização define como parceiro alguém que faça ao menos uma doação no período de 12 

meses; os voluntários são as pessoas que, além de doar, se envolvem com a realização de 

eventos promovidos pelo grupo. (PORTAS ABERTAS BRASIL, 2018a). São números 

chamativos.  

O logotipo atual do grupo reúne um conjunto de signos visuais relativos ao Cristianismo, 

reinterpretados através da experiência do martírio. 
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Figura 1 – logotipo da Portas Abertas 
 

 

 

 

 

Fonte: Portas Abertas Brasil (2002) 

 

 

O logotipo apresenta uma pedra, e em sua superfície há um peixe entalhado. Esse peixe 

é um símbolo cristão. A igreja primitiva adotava o desenho do peixe porque, em grego, esse 

peixe é chamado de icthus, palavra que forma um acróstico da frase Jesus Cristo de Deus Filho 

Salvador. No logotipo, esse icthus recebe traços que representam arame farpado, simbolizando 

a perseguição que é inexoravelmente atrelada à vida da Igreja. A pedra representa Jesus Cristo, 

pedra angular da igreja que foi rejeitada por muitas pessoas (cf. BÍBLIA. Salmos, 118.22; 

Efésios 2.20). O entalhe na pedra remete a um trabalho difícil, que demanda perseverança – 

adjetivo que seria a grande característica da igreja perseguida. Ao lado do desenho, o nome da 

organização é escrito com a palavra Abertas inclinada, simbolizando uma porta aberta. E logo 

abaixo há o lema do grupo. O idioma presente no logotipo varia entre os países onde a 

organização tem escritórios (PORTAS ABERTAS EUA, 2018). 

O grupo se define como uma organização internacional e interdenominacional – não 

vinculada a igrejas ou denominações religiosas. Ressalta, porém, que não é uma organização 

ecumênica, mas um grupo cristão de linha protestante – o termo aqui delimita o Cristianismo 

derivado da Reforma Protestante, sem entrar no mérito de categorias acadêmicas como 

evangélicos, pentecostais ou neopentecostais, por exemplo (PORTAS ABERTAS BRASIL, 

[201-?]d). Em nossa percepção, o grupo se encaixaria dentro da categoria evangélica 

fundamentalista. 

A forma de operação da Portas Abertas em países onde o Cristianismo esteja sofrendo 

restrições ou perseguições é definida de maneira simples: o primeiro passo é ir ao local e 

encontrar crentes que possam auxiliar a equipe. Através do estabelecimento desse contato 

inicial, buscam igrejas e grupos de cristãos e cristãs, para ter momentos de comunhão e 

encorajamento. A parte principal seria ouvir as demandas desses crentes, para saber exatamente 
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como proceder no trabalho posterior de apoio e socorro. A necessidade principal que a 

organização afirma identificar é, ainda hoje, a falta de Bíblias. Para suprir essa demanda, a 

Portas Abertas expandiu sua rede de atuação para fazer parcerias com sociedades bíblicas, 

gráficas, editoras e mesmo outras organizações cristãs missionárias. Isso é necessário para a 

impressão de material, para o desenvolvimento de modelos de Bíblia diferentes (referentes ao 

formato ou a tradução, por exemplo), e também para a distribuição do material (IRMÃO 

ANDRÉ, 1998, p. 36).  

Embora atue transnacionalmente, a organização não se declara uma agência missionária, 

pois não envia missionários. O trabalho desenvolvido é para fortalecer os cristãos e cristãs 

perseguidos para que eles mesmos evangelizem em suas localidades. Esse posicionamento, 

porém, indica que há um pano de fundo missionário na atuação da organização, assim como 

ocorre com grupos semelhantes; o apoio à igreja perseguida é, na prática, uma maneira indireta 

de trabalho missionário. Como a perseguição religiosa é encarada como promessa bíblica e 

representaria um privilégio religioso, concluímos que o fundo missionário é fator determinante 

para a existência e manutenção do trabalho desse tipo de organização: oferecer o mínimo de 

condições de subsistência para crentes que estariam sendo perseguidos só parece vantajoso se 

esses crentes forem missionários locais – uma vez que o martírio não é considerado exatamente 

um fator estranho. 

Não existe uma definição internacional exata do que é o fenômeno da perseguição 

religiosa, de como mensurá-lo e como avaliar seu alcance. Essa é uma das dificuldades por trás 

da falta de estatísticas amplamente confiáveis e aceitas sobre o tema na arena dos direitos 

humanos. De acordo com a organização, o direito internacional não define o termo por razões 

políticas, para evitar ter que encarar a realidade da perseguição religiosa contra o Cristianismo 

– sem uma definição adequada, o fenômeno poderia ser deliberadamente ignorado. Contudo, 

Portas Abertas promove uma pesquisa anual, a Lista Mundial de Perseguição (LMP), cujos 

resultados apontam os 50 principais países onde há perseguição, e diferentes graus de 

severidade da mesma. Para delimitar exatamente quem socorrer, a LMP trabalha com a seguinte 

definição: “qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa 

com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos” (PORTAS 

ABERTAS BRASIL, [201-?]a). A LMP é, hoje, o maior ato de shaming feito pela organização. 

Cada país apontado na lista não está ali apenas com o objetivo de direcionar o trabalho de 

socorro às igrejas, mas é uma estratégia de advocacy de tentar envergonhar Estados soberanos, 

membros do sistema internacional – muitos deles signatários de tratados e leis que oficialmente 

garantem liberdade de crença. Porém, mais do que a defesa de um direito universal de liberdade 
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religiosa, a base original dessa estratégia de shaming parece ser a instrumentalização política e 

legal de proteções que garantam o proselitismo.15  

A perseguição varia dependendo do local, podendo afetar todos os cristãos e cristãs de 

um lugar, ou apenas algumas denominações específicas. No começo do trabalho do grupo, 

considerava-se que as regiões comunistas eram especialmente mais perigosas; atualmente, 

embora o comunismo ainda seja visto como uma ameaça, o Islamismo ganhou o título de 

sistema mais perigoso para o Cristianismo, e as áreas de maioria muçulmanas são encaradas 

com preocupação – especialmente os países situados na janela 10/40. Para a organização, 

perseguição se refere não apenas a casos individuais, mas a situações sistemáticas dentro de 

uma estrutura social. Por isso, o Brasil não é considerado um país perseguido segundo a Portas 

Abertas; a atuação aqui resume-se aos objetivos das bases de desenvolvimento da organização: 

engajamento e captação e recursos. 

A fonte primária principal sobre o início da atuação da Portas Abertas é a biografia de 

seu fundador, O contrabandista de Deus (1986). O livro funciona como uma espécie de 

relatório da situação das igrejas cristãs nos países comunistas (da Europa, e posteriormente da 

China e de Cuba) e do trabalho feito por Irmão André e por sua equipe. Esse relatório não é 

objetivo, apresentando a situação através do entendimento que Irmão André tinha das 

circunstâncias espirituais e políticas naquele momento, além de ser intercalado com muitos 

testemunhos, que cumprem o papel de humanizar a história e engajar os leitores e leitoras. 

Apesar das críticas possíveis ao livro, existem poucas fontes sobre o período das operações de 

contrabando bíblico que ocorreram durante a Guerra Fria (cf. BOEL, 2004), o que aumenta a 

relevância dos relatos institucionais da Portas Abertas sobre o assunto.  

A liberdade política após o fim da URSS afetou o trabalho da Portas Abertas. A partir 

daquele ponto, as liberdades religiosas aumentaram, e a necessidade de contrabando bíblico foi 

reduzida. Isso levou a uma redução na equipe e também à diminuição de renda da organização, 

uma vez que muitos apoiadores e apoiadoras consideravam que o trabalho do grupo estaria 

concluído com o fim da Guerra Fria. Contudo, a organização afirma que o trabalho na região 

permaneceu para dar suporte às igrejas durantes os novos desafios que surgiam durante o 

processo de transição do regime comunista para um regime democrático. Além disso, a 

organização faz a ressalva de que o comunismo não acabara junto com a URSS, e ainda hoje 

há países considerados como perigosos para o Cristianismo por causa desse regime de governo 

                                                 
15 A LMP será novamente analisada no próximo capítulo, em comparação com outras fontes de dados sobre a 
perseguição religiosa contra o Cristianismo. 
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– como Cuba, China, Coreia do Norte, e países com forte presença da ideologia marxista, o que 

seria o caso de alguns países da África.  

Contudo, a queda da Cortina de Ferro possibilitou que a Portas Abertas, e todos os 

agentes envolvidos no advocacy a favor da igreja perseguida, se voltassem para o que foi 

considerada a maior batalha espiritual já enfrentada até então: “falo da batalha entre o mundo 

cristão e muçulmano” (IRMÃO ANDRÉ, 1998, p. 208). Evangelizar muçulmanos representaria 

muito mais do que cumprir o chamado da grande comissão, mas também a própria 

sobrevivências da igreja, pois o crescimento Islâmico é percebido, pela Portas Abertas e 

organizações similares, como um fator capaz de extinguir a igreja cristã – um perigo 

considerado grande o suficiente para demandar uma reconfiguração de foco no advocacy cristão 

transnacional contra a perseguição do Cristianismo. Pela lógica da batalha espiritual, o inimigo 

do Cristianismo pode assumir várias formas ou posições ao longo da história. É compreensível, 

então, como um projeto que começou no período bipolar, essencialmente anticomunista, 

permaneça na atualidade, com outra configuração política e social. O inimigo real do 

Cristianismo é espiritual, e a batalha nesse campo é entendida como um evento que dura até a 

segunda vinda de Cristo.  

 

3.4.2 Irmão André: empreendedor político e religioso 

 

Como mencionado previamente, Irmão André foi pioneiro no trabalho de contrabando 

bíblico, estando ainda ativo no trabalho de advocacy da igreja perseguida aos 91 anos de idade. 

As narrativas sobre os grandes feitos de Irmão André têm a função pedagógica de fundamentar 

os valores e princípios centrais que conduzem as ações contra a perseguição ao Cristianismo 

por parte da Portas Abertas, e que reverberam em outras organizações.  

As narrativas sobre a vida do Irmão André evocam a tradição hagiográfica. Nas histórias 

tradicionais desse tipo, a infância e a juventude do servo especial de Deus costuma seguir dois 

padrões principais. O primeiro enfatiza a devoção e o caráter destacado e precoce da pessoa, 

que inicia seu chamado ainda muito jovem, e transparece possuir grande conhecimento 

sobrenatural; na tradição hagiográfica, as grandes e precoces qualidades dos servos e servas são 

consideradas como sinais do destino incomum e especial do biografado. O segundo tipo 

funciona por uma lógica de contraste, e relata histórias onde a infância e a juventude do servo 

ou serva apresentam, com detalhes, a narrativa de uma pessoa cuja personalidade é oposta ao 

que se espera de alguém chamado por Deus para lhe servir; nesses casos, a vida degradada do 

biografado ou biografada serve como um pano de fundo sombrio, onde a conversão e a 
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transformação vivida através da salvação são projetadas com mais destaque (CASTELLI, 

2004a, p. 178 – 179).  

A construção de herói e mártir do irmão André segue a lógica do segundo tipo de 

hagiografia, em que o herói primeiro não corresponde a esse papel, e aí passa por uma grande 

transformação. Sua biografia relata que, quando criança e até a idade adulta, Irmão André não 

gostava de ir à igreja, era meio maldoso, e tinha muitos comportamentos autodestrutivos. 

Depois de entregar sua vida à Jesus, tudo mudou. Identificar Irmão André como mártir pode 

soar incorreto, pois ele está vivo, não sendo uma vítima fatal da perseguição religiosa. Porém, 

nosso argumento é que ele ainda pode ser considerado um herói da fé, e se declara uma pessoa 

disposta a passar pelo martírio em nome do cumprimento do chamado divino que recebeu, o 

que é sempre mencionado em seus livros.  

 

Poderia contar muitas histórias sobre mim mesmo. Eu já fui preso, condenado 
à morte, estive em levantes, manifestações, guerras, quase morri em Uganda 
e no Iêmen. Estive na Nigéria no tempo terrível da morte de milhares de 
cristãos. Já estive em grandes perigos. Na última vez que voltei da Nigéria, 
tentaram me matar, atropelando-me com um caminhão. Voltei para casa de 
ambulância. Minha esposa, ao me receber na cidadezinha onde moro, olhou 
para mim e balançou a cabeça dizendo ‘André, você se dá conta de que é a 
quinta vez que você vem para casa de ambulância?’. Mas estou vivo, aleluia! 
(IRMÃO ANDRÉ, 2005, p. 32 – 33). 

 

Irmão André consegue ser um símbolo de ponte entre a igreja livre e a igreja perseguida, 

pois embora ocupe na maior parte do tempo um lugar dentro da estrutura de liberdade religiosa 

garantida, seu trabalho o teria colocado muitas vezes na condição de perseguido. Sua conduta 

e seus atos correspondem ao papel de sacrifício vivo, como descrito no livro de Romanos 12.1: 

“rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” (BÍBLIA. Romanos 

12.1).  

A exposição que veio do sucesso do livro O contrabandista de Deus alçou o irmão 

André a uma posição de prestígio no meio religioso, o que também lhe permitiu atuar no meio 

político como um porta-voz da igreja perseguida. Seu pioneirismo no trabalho de advocacy 

transnacional contra a perseguição lhe proporcionou oportunidades interessantes de contatos 

com lideranças importantes de Estados e também de grupos considerados radicais. Entre os 

mais conhecidos, é possível citar as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o 

Hamas e o Hezbollah, (IRMÃO ANDRÉ, 1998; 2005). 
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Seguindo categorias de análise propostas por Keck e Sikkink (1998, p. 12 – 15), Irmão 

André impulsiona o surgimento de uma rede de advocacy, ocupando o papel de ativista ou 

empreendedor político – uma pessoa que, movida por uma causa, acredita que pode fazer a 

diferença no mundo, e então passa a se movimentar de maneira a alcançar seus objetivos. As 

necessidades percebidas não são o suficiente para iniciar um movimento de advocacy; é preciso 

que pessoas se identifiquem de alguma forma com essas necessidades, de acordo com seus 

valores e princípios próprios.  

Na história da Portas Abertas, irmão André é o grande empreendedor, atraindo depois 

mais pessoas dispostas a formar uma organização e redes que possibilitem o alcance dos 

objetivos e das necessidades identificadas pelos ativistas. Os empreendedores possuem grande 

poder de influência, e por isso Irmão André, mesmo dentro de uma organização que já cresceu 

muito e conta com mais vozes, continua sendo a principal referência. Sua imagem e seu discurso 

são instrumentalizados para transmitir os enquadramentos criados pela organização para 

informar o que é a causa da igreja perseguida, e provavelmente seu legado continuará a ser 

explorado após sua morte – de maneira semelhante como acontece com a Voz dos Mártires e a 

instrumentalização da figura de Richard Wurmbrand mesmo após sua morte. 

 

3.4.3 Materiais 

 

Para alcançar seus objetivos de engajamento e captação e recursos, é preciso que a 

divulgação da causa seja interessante, relevante, e desperte sentimentos de responsabilização, 

empolgação e culpa. Para um movimento de advocacy, o uso criativo da informação é mais 

importante do que a informação em si (cf. KECK; SIKKINK, 1998). Livros, dvds, materiais 

devocionais e sites da internet formam um conjunto literário e audiovisual de enquadramentos 

de sentido sobre a igreja perseguida. Castelli (2005, p. 323) percebe que parte dessa literatura 

é estruturada geograficamente, com certo destaque para as regiões da Ásia, África e Oriente 

Médio. Os materiais apresentam relatos de testemunhas oculares e testemunhos pessoais de 

cristãos e cristãs perseguidos, e esse conjunto de informações criam quadros dramáticos das 

circunstâncias enfrentadas pelo Cristianismo nessas partes do mundo. É comum encontrar o 

tema da perseguição religiosa misturado a assuntos de trabalho missionário e termos 

apocalípticos.  

O ponto central em diversos desses livros é apresentar o comunismo e o Islamismo como 

os principais responsáveis pelos sofrimentos impostos à igreja cristã no mundo. O diabo sempre 

é a figura por trás da perseguição; porém, os fatores terrenos, enquadrados como agentes usados 
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pelo inimigo espiritual, nunca deixam de ser apontados. Os cristãos e cristãs de lugares sem 

perseguição, a igreja livre, também são responsabilizados, à medida em que ignorem a situação 

do Cristianismo em outras regiões do globo. Material audiovisual e de apoio à oração por essa 

causa também formam um largo escopo de material para acompanhar o status da perseguição 

ao Cristianismo no mundo, segundo os grupos de advocacy.  

A Portas Abertas Brasil não é uma organização genuinamente local, nascida e 

desenvolvida em contexto brasileiro. Temos aqui um grupo de origem holandesa, com uma 

base brasileira de captação (que não é responsável por desenvolver pesquisas e estratégias), 

cujo material é majoritariamente importado e traduzido. Alguns materiais publicados online são 

produções brasileiras, como vídeos para o youtube. Entre o conteúdo literário e de audiovisual, 

os únicos materiais identificados como totalmente voltados para o país são dois: um livro do 

Irmão André, que reúne um compilado das mensagens que ele pregou pelo Brasil em sua última 

visita ao país, em 2003 – cujas histórias e testemunhos são compartilhados internacionalmente, 

mas foram enquadrados como um conteúdo voltado exclusivamente para o público brasileiro; 

e uma fita de vídeo chamada Mensagem à igreja brasileira, com a filmagem de uma das 

pregações do Irmão André nessa mesma viagem, realizada em São Paulo, no mesmo dia em 

que a Portas Abertas Brasil completava 25 anos. Nenhum desses dois materiais se encontra a 

venda atualmente na loja virtual da organização.16 

Parte desse material é atualizada, especialmente o conteúdo divulgado na internet. 

Portas Abertas lança notícias diariamente, e as compartilha no seu site e em suas redes sociais.17 

A internet é, nesse contexto, uma força propulsora para organizações cristãs que advoguem a 

temática da perseguição. O alcance de sites, das redes sociais e da divulgação de vídeos e 

materiais institucionais gratuitos (como panfletos, estudos devocionais, boletins de oração, para 

citar alguns exemplos) cresce e se fortalece no mundo online. Nesse contexto, os apoiadores e 

apoiadoras da causa atuam como consumidores de conteúdo e também como divulgadores, 

propagando o material criado, muitas vezes mesmo quando o material fica desatualizado.18 

Livros e vídeos relativamente antigos compõem a maior parte do conteúdo informativo 

da organização – fenômeno que outros autores e autoras também identificam em outros grupos 

similares (cf. CASTELLI, 2005). Isso remete à análise de Keck e Sikkink sobre uso de 

                                                 
16 Dado verificado pela última vez em jun. 2019. 
 
18 Um exemplo dessa situação é a pregação de Irmão André citada anteriormente: o vídeo oficial da organização é 
a fita de vídeo Mensagem à igreja brasileira; porém, Irmão André pregou 14 vezes nessa viagem (cf. IRMÃO 
ANDRÉ, 2005), e muitas igrejas que o receberam fizeram suas próprias gravações. Alguns desses registros 
amadores estão disponíveis na internet, podendo ser encontrados no youtube. 
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informação nem sempre atualizada, mas ainda utilizada através de enquadramentos 

informativos (KECK; SIKKINK, 1998, p. 17). Algumas produções audiovisuais foram 

lançadas originalmente no formato de fita de vídeo, mas depois foram transformadas em dvds 

e continuam à venda. Os materiais antigos não servem apenas como registro histórico do 

desenvolvimento do trabalho de advocacy; a venda contínua de livros e dvds antigos cria a 

sensação de que a perseguição é imutável.  

Nos materiais sobre comunismo, esse sistema de governo fica congelado na história 

como um eterno instrumento do diabo contra a Igreja de Deus, uma espécie de fantasma que 

ainda pode ser uma ameaça – mesmo que as condições do período da Guerra Fria já tenham 

sido drasticamente transformadas. E como o comunismo não desapareceu totalmente do sistema 

internacional, as produções antigas permanecem como um alerta vindo do passado: a qualquer 

momento tudo que já aconteceu pode ser revivido. Bambus no inverno, lançado originalmente 

em fita de vídeo em 1991, é um filme baseado em testemunhos reais sobre a China, retratando 

a conversão de uma jovem que enfrentava pobreza e opressão por causa do governo comunista. 

Relançado em dvd, o material continua à venda. Mesmo novos materiais lançados podem 

repetir a fórmula de reenquadrar informações antigas. O livro Noite de um milhão de milagres 

(ESTABROOKS, 2011), lançado já na segunda década do século XXI, apresenta em detalhes 

os bastidores do projeto pérola, uma operação gigantesca de contrabando de 1 milhão de Bíblias 

para a China, transportadas por via marítima. A operação, que aconteceu em 1981, ainda é 

recontada como prova de que o Partido Comunista Chinês (PCC) proíbe Bíblias no país – um 

dado desatualizado e que mesmo em 1981 era questionado (cf. BAYS, 2009). 

 

 

3.4.4 O corpo não perseguido também fala e sofre: estratégias de engajamento e 

performance do imaginário do martírio 

 

Há materiais lançados com públicos-alvo específicos, como jovens. Portas Abertas 

mantém um ministério para jovens chamado Underground, em referência às igrejas perseguidas 

clandestinas, que foram chamadas de subterrâneas em homenagens aos cristãos e cristãs da 

igreja primitiva que precisavam se esconder em cavernas para cultuar à Deus. Produtos como 

camisetas, bandanas, pulseiras, broches e até cadarços de tênis já foram lançados (parte de uma 

campanha internacional chamada walk in ther shoes, ande nos sapatos deles, em tradução livre, 

expressão da língua inglesa que equivale a se pôr empaticamente no lugar de alguém). É 

possível se vestir quase por inteiro com peças que comuniquem ao mundo o imaginário do 
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martírio de uma maneira informal e performática. Cada peça pode ser entendida como uma 

espécie de insígnia de sofrimento, disponível à jovens que não sofreram nenhum tipo de 

perseguição, mas que possam pagar para levar em seus corpos sinais fashion da perseguição 

alheia. As peças e acessórios de vestuário se tornam bandeiras que o jovem livre pode usar para 

comunicar que ele apoia e se identifica com a igreja perseguida.  

Castelli (2004b) nota que existe uma espécie de cultura pop da perseguição nos meios 

evangélicos, e os eventos de divulgação sobre a igreja perseguida seriam meios de participação 

nessa cultura. A Portas Abertas oferece alguns eventos recorrentes, como: visitas de 

correspondentes, que podem ser internacionais ou nacionais, da igreja livre ou da igreja 

perseguida; eventos de simulação de perseguição, como o acampa underground, um retiro 

voltado para jovens onde cada participante recebe uma identidade provisória (o testemunho de 

uma cristã ou cristão perseguido) e precisa cumprir missões de evangelização e contrabando 

como se estivesse viajando por países perseguidos, sendo guiados e também perseguidos por 

membros da equipe (voluntários em sua maioria); reuniões de oração e congressos pontuais. Os 

acampamentos também podem ser entendidos como performances do martírio. Durante o 

período do evento, os participantes têm sua alimentação, cuidados de higiene e descanso 

restringidos; podem experimentar a sensação de ser vendido como escravo no Sudão ou de ser 

preso em campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. 

O consumo de material midiático e a participação em eventos são estratégias que 

estimulam as pessoas a assimilarem valores e princípios associados ao imaginário do martírio, 

e a experimentarem emocionalmente a natureza do sofrimento (ELISHA, 2016, p. 1). 

Oficialmente os conteúdos institucionais e os eventos têm uma função informativa e 

pedagógica, mas não se restringem a isso, pois as informações transmitidas não são relatórios 

exatos da realidade; cada dado e cada testemunho é interpretado, avaliado, recortado e 

enquadrado, com o objetivo de gerar o máximo de engajamento com a causa. Espera-se que 

quem consome essas informações se sinta compelido a participar desse advocacy, emprestando 

sua própria voz para seus irmãos e irmãs de fé que estariam mudos por causa da perseguição 

religiosa. Seja orando, enviando uma carta, participando de mais eventos, e contribuindo 

financeiramente para a expansão dos trabalhos das organizações, cada pessoa que entra em 

contato com a história da igreja perseguida é convidada a se tornar parte de uma ampla rede 

transnacional de advocacy. 

A trajetória de operação da Portas Abertas, contada no fim deste capítulo, funciona 

indiretamente como recapitulação do panorama histórico sobre a militância transnacional 

contemporânea contra a perseguição religiosa, relatada na primeira metade deste capítulo. A 
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partir daqui, pretendemos discutir os problemas que surgem em decorrência da abordagem do 

direito à liberdade religiosa feita por organizações como Portas Abertas e similares. 
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4 O LEGADO DA MILITÂNCIA TRANSNACIONAL CONTRA A 

PERSEGUIÇÃO CRISTÃ NO SÉCULO XXI 

 

 

Introdução 

 

Ao nos aproximarmos do fim de nossa pesquisa, voltamos nosso olhar para o século 

XXI: que legado a militância transnacional pela liberdade religiosa e contra a perseguição cristã 

impõe ao século atual? Desde o período da Guerra Fria, o debate sobre direitos religiosos tem 

sido instrumentalizado para propósitos políticos que muitas vezes não contemplam 

efetivamente os sujeitos que precisam da proteção desses direitos.  

Para aprofundar nossa compreensão sobre o assunto, discutiremos sobre os 

enquadramentos discursivos feitos com base na Bíblia para legitimar o advocacy transnacional 

que estudamos aqui. Nosso objetivo é mapear os principais argumentos de origem bíblica e 

problematizar o uso desse argumento de autoridade transcendental. O imaginário do martírio 

aparece como fio condutor nesse tipo de argumentação, revelando um entendimento do 

fenômeno da perseguição que prevê sua perpetuação por toda a história.  

Ao chegarmos em um ponto onde a instrumentalização da linguagem da liberdade 

religiosa parece prevalecer no debate sobre perseguição, problematizamos essa vitória 

discursiva. Direitos religiosos estão sendo mais e mais difundidos no cenário internacional; 

porém, questionamos a validade desses direitos, à medida que identificamos o uso da linguagem 

da liberdade religiosa como ferramenta de alcance de objetivos por vezes muito diversos do que 

esses mesmos direitos religiosos formalmente apresentam. Quando a linguagem dos direitos 

humanos é distorcida, as vitórias linguísticas ficam sob suspeita.  

Discutiremos também sobre o suposto status do Cristianismo enquanto religião mais 

perseguida na contemporaneidade, apresentando argumentos favoráveis e contrários a essa 

interpretação, em uma tentativa de compreender qual é a relevância de mensurar esse tipo de 

dado. Nossa suspeita é que mesmo havendo imprecisão quantitativa, a causa da liberdade 

religiosa do Cristianismo permanece convincente, por se basear menos em dados factuais e mais 

em valores e princípios religiosos subjetivos.  

Fecharemos o capítulo, e o trabalho, discutindo sobre os perigos que o discurso da 

liberdade religiosa e da luta contra a perseguição trazem para a sociedade e para a política desse 

século. Nossa preocupação não é com os direitos religiosos, mas com o impacto negativo que 
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a distorção desses direitos pode causar para os sujeitos que são colocados na marginalidade por 

esse discurso. 

 

4.1  Os problemas dos enquadramentos do discurso bíblico sobre a 

perseguição 

 

Por ser uma causa religiosa, a luta contra a perseguição ao Cristianismo se apropria de 

aspectos sagrados dessa religião para construir sua própria base de sentido. É um processo de 

construção mútua entre agente e estrutura: pessoas que fazem parte da estrutura cristã também 

afetam essa estrutura prévia através de suas ações, sendo moldadas enquanto também moldam 

suas realidades. Esse processo, porém, passa despercebido, pois as características divinas 

atribuídas a ele o naturalizam. Em todo tempo, o entendimento não é de que algo está sendo 

criado aos poucos, mas de que Deus conduz toda a situação, e às pessoas cabe obedecer ao 

chamado ou recusá-lo.  

Sendo um movimento cristão, a Bíblia Sagrada é parte essencial desse trabalho, como 

um manual de instruções do que se deve fazer. Através da palavra divina canônica, novas 

revelações surgem através da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Nesse sentido, não 

basta apenas possuir uma Bíblia; é preciso uma conexão com o sagrado para que o texto 

transmita vida para o indivíduo. Apesar de ser majoritariamente um movimento 

fundamentalista, no sentido de estar atrelado a uma interpretação literal do texto sagrado, a 

interpretação é considerada parte dessa subjetividade: a Bíblia não contém direções diretas 

sobre contrabando bíblico, por exemplo; é a conexão com Jesus Cristo e a leitura atenta, feita 

sob a influência do Espirito Santo, que permite que passagens canônicas sejam reinterpretadas, 

apontando direções concretas e adequadas para o trabalho ministerial. 

Passagens bíblicas do Novo Testamento, onde a perseguição religiosa é uma promessa 

e uma benção, são selecionadas para justificar a necessidade da obra – pois a Bíblia teria a 

revelação de que a perseguição realmente acontece todo o tempo – e para motivar tanto a igreja 

perseguida quanto a igreja ainda livre de perseguição. Para isso, textos-chave são destacados 

para provar o ponto que a causa defende e despertar sentimentos de engajamento, 

responsabilização e preparação no público-alvo das bases de desenvolvimento. 

“Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, 

disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 

galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós” (BÍBLIA. 
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Mateus 5.11-12). Essa passagem emblemática do texto conhecido como Sermão do Monte 

apresenta Jesus Cristo relatando como uma benção o tipo de perseguição experimentada por 

quem escolhe seguir o caminho dele. Não se refere a qualquer tipo de resistência enfrentada na 

vida, mas aos transtornos causados em decorrência da escolha de fé de cada indivíduo.  

Outras passagens são destacadas como alertas de que a perseguição religiosa sempre 

vem, e como ela funciona: “Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede 

prudentes como as serpentes e símplices como as pombas” (BÍBLIA. Mateus 10.16); “Lembrai-

vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me 

perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardarem a minha palavra, também guardarão 

a vossa” (BÍBLIA. João 15.20); “Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão 

aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas” (BÍBLIA. Mateus 10.17); “E também todos 

os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições” (BÍBLIA. 2 Timóteo 

3.12). 

Essa leitura do valor do sofrimento religioso mostra como, para o Cristianismo, o status 

de vítima não significa algo a ser evitado quando esse status é causado por causa da fé. As 

humilhações e torturas mimetizam o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, o que leva a 

recompensas espirituais nessa vida e na próxima. O martírio, então, deve ser aceito e não 

rejeitado. Straw (2001, p. 39 – 40) ressalta que, através dessa interpretação, os cristãos e cristãs 

conquistaram a própria morte. O poder sobre suas vidas nunca está sob quem tortura e mata, e 

sim sob aquele a quem servem – Jesus Cristo. O martírio, enquanto um valor, incorpora a lógica 

joanina de que a semente precisa morrer para dar frutos (cf. BÍBLIA. João 12.24). Assim como 

Jesus Cristo suportou sua provação até o fim por um bem maior, a salvação de todas as pessoas, 

cada crente deve também suportar a cota de sofrimento que lhe cabe por causa de sua fé.  

Por isso, a perseguição não é encarada como algo extraordinário dentro do movimento 

de advocacy que estudamos, sendo interpretada como uma característica intrínseca da vida 

cristã – um valor basilar da visão de Cristianismo de muitas organizações cristãs que defendem 

a igreja perseguida. Isso significa que embora aleguem trabalhar contra a perseguição religiosa, 

por vezes a melhora de um aspecto opressor é reinterpretada com o um obstáculo à igreja cristã. 

Após a queda do muro de Berlim, fato que simbolizava o início de uma temporada de liberdade 

religiosa (no que se refere ao comunismo), essa mesma liberdade almejada foi encarada como 

um problema por diversas lideranças religiosas. Seguindo ainda a ênfase na Portas Abertas, 

exemplificamos essa situação com o posicionamento do irmão André sobre o assunto:  
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Pode haver algo de bom numa Cortina de Ferro, especialmente quando nos 
leva aos braços de um Deus amoroso. Restringe nossas liberdades, mas 
também nos protege de algumas das coisas nocivas que a liberdade pode 
trazer, como o materialismo e a decadência. Ajuda-nos a ver o que é mais 
importante na vida – nossa fé em Cristo. Quando o muro finalmente ruiu, a 
Alemanha Oriental teve de volta sua liberdade. Mas sabe o que mais 
aconteceu? As vendas da Bíblia despencaram quase imediatamente, e a 
influência da igreja sobre a sociedade definhou bastante. Aquele que poderia 
ter sido um tempo de mobilização para a igreja da Alemanha Oriental, tornou-
se ao contrário um período de inércia e autofelicitação. (IRMÃO ANDRÉ, 
1998, p. 19). 

 

Isso implica uma decisão muito importante dentro do advocacy cristão transnacional: o 

trabalho nunca busca o fim da perseguição. Considera-se, através da leitura bíblica, que as 

escrituras canônicas não prometem o fim dos sofrimentos derivados da escolha individual por 

Jesus Cristo, e, ao contrário, promete esses sofrimentos e afirma que eles são bons para a igreja. 

Por isso a resistência é valorizada, e o trabalho gira em torno de servir e dar suporte à igreja 

perseguida – não de libertá-la. A igreja já estaria liberta espiritualmente, pela morte vicária de 

Jesus Cristo na cruz. Não caberia às pessoas libertar irmãos e irmãs da fé, mas cuidar de quem 

sofre e é perseguido, para que esses possam, em suas localidades, dar prosseguimento à grande 

comissão. Há também nesse pensamento a influência do imaginário do martírio, valor 

identitário fundamental dentro do movimento que observamos. O imaginário do martírio 

condiciona o posicionamento político dos indivíduos em relação a liberdade, uma vez que a 

liberdade real seria, na prática, aquela que corresponde ao entendimento implícito na DUDH: 

na esfera privada e interior das pessoas.  

Por isso, ao pedir orações pela igreja perseguida, uma parte grande do trabalho de 

advocacy que analisamos, o que Portas Abertas e grupos similares recomendam é que não se 

deve orar pelo fim da perseguição. Essa recomendação é justificada com uma seleção de 

passagens bíblicas, citadas para provar o argumento da organização. “Vós bem intentastes mal 

contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em 

vida a um povo grande” (BÍBLIA. Genesis 50.20). Esse texto do Antigo Testamento (AT), uma 

fala de José para seus irmãos que o tinham vendido como escravo, é ressignificado e enquadrado 

como uma fala profética relacionada à vida da igreja: quando o diabo faz o mal contra os filhos 

e filhas de Deus, o Senhor transforma tudo em bem. Além disso, assim como o povo judeu 

cresceu em grande número no Egito, a perseguição é considerada um fator de crescimento para 

a Igreja e para a fé individual (P., 2016).  

“Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a 

prova da vossa fé produz a paciência” (BÍBLIA. Tiago 1.2-3). A passividade torna-se um ideal 
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quando enquadrada como única maneira de permitir a ação exclusiva de Deus: a fraqueza da 

pessoa cristã se torna sua forma (cf. BÍBLIA. 2 Coríntios 12.10). Também reproduz os 

ensinamentos cristãos de dar a outra face (cf. BÍBLIA. Mateus 5.39) e de perdoar seus inimigos 

(cf. BÍBLIA. Lucas 23.24), e reverbera a promessa de que os mansos herdarão a terra (cf. 

BÍBLIA. Mateus 5.5). Straw (2001, p. 41 – 43) relembra a tradição sacrificial do reinado da 

pureza e da inocência, iniciada com Abel, e passando pelos exemplos de Isaque e Jesus Cristo. 

A lição disso é que o sofrimento é parte da identidade de quem segue o caminho do bem. Sofrer 

com bravura é a condição fundamental dos heróis e heroínas da fé. “Paradoxalmente, pela 

destruição, os cristãos são restaurados, pela imolação eles são exaltados, morrendo eles vivem” 

(STRAW, 2001, p. 48. Trad. Minha). 

Testemunhos também são utilizados para solidificar o entendimento de que orar pelo 

fim da perseguição não deve ser o foco da Igreja. A Portas Abertas Brasil (2016; 2013) escreveu 

artigos sobre como orar nesses casos, onde cristãos e cristãs que enfrentam perseguição 

declaram que a igreja perseguida não deseja o fim de suas provações, mas que os pedidos de 

oração são feitos para que eles suportem e cresçam durante essas provas. Muitos relatos são 

contados e recontados com o objetivo de fortalecer e enquadrar uma interpretação específica 

dos textos canônicos utilizados como base para compreender o fenômeno da perseguição 

religiosa.  

Essa perspectiva teológica consegue reformular os enquadramentos tradicionais onde 

eventos dramáticos são apresentados: toda perseguição é, no fundo, benéfica. Discursando 

sobre a China, Irmão André comenta que muitas pessoas pensaram que a Revolução Cultural 

maoísta19 tinha dizimado a igreja chinesa. Contudo, na segunda metade da década de 1970, o 

número estimado de crentes chineses era muito maior do que o total de convertidos e 

convertidas antes daquele período político. Esse foi o efeito que um brutal período de 

perseguição teria tido sobre a igreja chinesa: a fez crescer, e isso era bom (IRMÃO ANDRÉ, 

1998, p. 74).  

Embora a oração não deva ser utilizada como instrumento para que a perseguição acabe, 

ela tem lugar de destaque nas campanhas do advocacy contra a perseguição. Dentro de uma 

compreensão cósmica e dialética entre a existência de dois mundos, o natural e o espiritual, a 

oração é compreendida como ferramenta poderosa para o suporte e o socorro da igreja 

                                                 
19 A Revolução Cultural chinesa foi uma política de Mao Tsé-tung, governante da China. Durou 10 anos, entre 
1966 e 1976. Formalmente, o objetivo era redirecionar algumas políticas do Partido Comunista Chinês (PCC), 
combater os políticos menos alinhados com sua liderança, e promover uma grande propagação ideológica entre a 
população. Para saber mais, cf. SPENCE, Jonathan D. Em busca da China moderna: quatro séculos de história. 
Trad. Pedro Maia Soares e Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das letras, 1996. 
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perseguida. Orar é parte basilar da identidade cristã; na lógica da batalha espiritual, esse ato 

equivale a um ataque militar de grande potencial. Muitas vezes é associado com outras ações, 

como atos proféticos, onde as pessoas em oração fazem afirmações e se movimentam 

fisicamente com o objetivo de impactar o mundo espiritual e, consequentemente, ver esse 

impacto refletido em mudanças no mundo natural, o mundo como o conhecemos.  

O peso que as leis e alguns valores políticos e culturais possuem, como a liberdade e a 

nacionalidade, já tinham sido amplamente questionados durante o auge da Guerra Fria, através 

das políticas de contrabando. Desse período, a lição que as organizações contrabandistas 

buscam passar para a atualidade é que o cerne da questão não deve ser o descumprimento de 

uma norma legal. Mesmo que contrabandear seja considerado pecado e significasse infringir a 

lei, o ponto nevrálgico de todo o debate é sobre quando uma lei deve ser desobedecida. A 

conclusão é que isso só pode ser feito quando as leis humanas estão contra as leis de Deus, 

informadas pela Bíblia Sagrada. “(...) compreendi que todo o problema do contrabando de 

bíblias, que alguns consideram uma questão de ética, é simplesmente uma questão de sabermos 

a quem vamos prestar obediência, e de reconhecermos nossa posição” (IRMÃO ANDRÉ, 1986, 

p. 11 – 12). A partir disso, tem-se uma disputa sobre interpretação bíblica, pois mesmo quando 

o livro sagrado do Cristianismo é assimilado a partir do paradigma da literalidade, ainda assim 

não há consenso definitivo em nenhuma vertente da religião sobre o sentido literal dos textos.  

O argumento construído, então, passa a ser que os cristãos e cristãs são agentes de um 

governo espiritual, que não pertence ao mundo. É um raciocínio que apela para figuras de 

imagem unificadoras, como o corpo de Cristo e a ideia de uma única Igreja: independente de 

denominações, de nacionalidades, ou de quaisquer linhas divisórias dentro do Cristianismo, as 

pessoas adeptas dessa religião estão vinculadas com o governo celestial acima de tudo. Na vida 

prática, as leis existem e são vistas biblicamente como boas no geral, mas há um escape 

interpretativo: se a lei for considerada como contrária à vontade divina, não só pode como deve 

ser combatida. Por isso, não há problemas em levar bíblias para lugares onde estas sejam 

proibidas; e, a partir dessa lógica, não há problemas em fazer o que for necessário em nome da 

liberdade religiosa do Cristianismo.  

Expandindo esse raciocínio, sequer haveria um problema em focar especificamente na 

defesa exclusiva dos cristãos e cristãs – debate ainda em vigor na esfera da defesa dos direitos 

humanos entre as organizações cristãs fundamentalistas e as organizações cujo escopo da 

atuação é mais amplo. Isso não significa, a princípio, ignorar outras realidades religiosas, mas 

representa uma legitimação teológica para atribuir à sua própria religião um status superior às 

outras. Todo trabalho é definido como parte de uma guerra espiritual, onde soldados cristãos e 
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cristãs devem marchar e enfrentar o inimigo, ser que ocupa posições espirituais (como diabo) e 

humanas (como qualquer indivíduo que esteja em ação direta ou indireta contra o que é 

entendido como o propósito divino). 

 

O primeiro princípio a ser observado por qualquer obra cristã é o seguinte: o 
Senhor Jesus Cristo, que esmagou satanás e venceu a morte, nos ordena que 
invadamos este mundo, que é um território ocupado pelo inimigo, e o 
reconquistemos para Deus. Marchamos exclusivamente sob a autoridade dele, 
e estamos proibidos de fazer quaisquer tratados com o inimigo, ou concessões. 
E nada de escusas. (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 19). 

 

Antes de qualquer coisa, seria preciso reconhecer o senhorio de Jesus sobre tudo – esse 

seria o primeiro passo essencial do trabalho cristão. Irmão André questiona um possível excesso 

de mensagens de salvação nos púlpitos e nos cultos evangelísticos: antes de ser libertador, Jesus 

seria rei. Por isso, seria preciso proclamar essa verdade, reivindicando o mundo e as pessoas 

como propriedades de Jesus. Esse ponto seria central por causa da batalha espiritual que existe 

no mundo, e os inimigos do evangelho saberiam bem disso (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 20 – 

21). O que fica claro nesse argumento é que o senhorio divino de Cristo sobre tudo e todos seria 

independente do reconhecimento e mesmo da autorização que os indivíduos tenham dado ou 

não à Cristo. Antes de evangelizar e convencer uma pessoa de que ela precisa de salvação, 

irmão André declara que o trabalho deve iniciar já tendo como certo de que Jesus é rei sobre as 

vidas em questão. O trabalho cristão seria de retomar algo que o diabo teria roubado – a vida 

cristã seria então uma guerra espiritual de fato. 

Ao reconhecer a soberania de Jesus sobre o mundo, a soberania dos Estados e suas leis 

são relativizadas. Admite-se que a Bíblia fala sobre a obediência aos governos e aos 

governantes em vários contextos, mas a questão não deveria estar em torno dessas passagens 

bíblicas, e sim voltada para a lógica de que os instrumentos de autoridade disponíveis nas 

sociedades humanas ficam condicionados ao questionamento se estão alinhados ou contrários 

à Deus. Irmão André cita a passagem bíblica onde as autoridades de Tessalônica acusavam o 

apóstolo Paulo e seu grupo de estarem transtornando o mundo (cf. BÍBLIA. Atos 17.6), para 

argumentar sobre como todos os governos do mundo estão corrompidos: se o mundo está sob 

domínio do diabo, naturalmente todos os governos estariam sob sua direção. 

A resposta para isso seria então a batalha espiritual. Cada cristão e cristã deveria 

prontamente cumprir as ordens de Cristo: a grande comissão (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 23). 
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Jesus está abrindo diante de nós o campo de batalha. Está-nos mostrando que 
a batalha é um conflito espiritual, e está enviando seus discípulos ou 
seguidores (eu e você) ao território inimigo para reivindicar a vida de pessoas 
que estão presas pelo poder de Satanás sob todas as formas de pecado, e 
limitadas por todo tipo de barreira – cultural, de linguagem, denominacional 
e política. (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

Nesse sentido, a fala de irmão André citada acima afirma que a grande comissão não 

direciona os seguidores e seguidoras de Cristo apenas para lugares onde sejam bem aceitos. 

Inclusive, a resistência de pessoas e governos seria um sinal de maior domínio do diabo ali e, 

portanto, os esforços do chamado religioso deveriam ser concentrados nesses contextos. A 

obediência a um governo, às leis, ou a qualquer norma social fica condicionada ao 

enquadramento desta enquanto contrária ou favorável a Deus: 

 
(...) isso não é uma questão de consciência, coragem e confiança em Deus – é 
uma questão de obediência. E aqui tocamos no ponto sensível de nossa atitude 
para com o governo. É lógico que temos que obedecer ao nosso governo, mas 
isso só até certo ponto. Devemos sempre obedecê-lo – seja o governo de nosso 
país ou o das nações aonde Deus nos envia como missionários, ganhadores de 
almas, apóstolos, evangelistas, pastores ou contrabandistas – a não ser, quando 
esse governo toma o lugar de Deus. (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 31) 

 

A questão então não deveria nunca ser de ordem ética; tudo se resumiria à interpretação 

de quem estaria no comando de tudo. No caso, como Jesus é colocado nesse papel central de 

comandante supremo, o certo seria cumprir suas ordens dadas na grande comissão, 

independente da aceitação das mesmas por parte de outros agentes estatais ou não estatais. Esse 

ponto é reforçado com a citação de algumas histórias-chaves da Bíblia. A recusa de Sadraque, 

Mesaque e Abede-nego de se curvar à estátua de Nabucodonosor (cf. BÍBLIA. Daniel 3.5) é 

um exemplo que demonstra como o comprometimento com a causa deve ser encarado – até as 

últimas consequências (IRMÃO ANDRÉ, 1986, p. 36). O posicionamento de Raabe (cf. 

BÍBLIA. Josué 2), que ao acolher os espias judeus teria se colocado indiretamente de maneira 

contrária ao seu próprio governo, é ainda mais rico, pois relata que ela mentiu em favor dos 

espias. Na explicação de Irmão André, mesmo que Raabe tenha sido pagã e tenha mentido, sua 

atitude foi superior, sendo inclusive citada como exemplo de fé posteriormente (cf. BÍBLIA. 

Hebreus 11.31). O argumento por trás disso revela um entendimento de que, em nome de Deus, 

os fins justificam mais que os meios empregados na atividade religiosa (IRMÃO ANDRÉ, 

1986, p. 37 – 39). Além disso, essa história é um dos exemplos que fornecem amparo teológico 

para um ponto fundamental para o trabalho dos grupos que coordenam redes de advocacy 
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transnacionais pela causa da igreja perseguida: a possibilidade de adaptar a verdade dos fatos 

em nome da causa defendida. 

Essa história apresenta um princípio fundamental para o trabalho da militância 

transnacional contemporânea a favor da liberdade religiosa e contra a perseguição: mentir é 

pecado, mas a verdade poderia ter muitas facetas, o que oferece possibilidades múltiplas de 

enquadramento de informações sem que isso seja considerado como mentir. Embora muitas 

premissas da religião sejam interpretadas sem gradações, sendo ou uma coisa ou outra, o uso 

da informação por parte de quem se vê comissionado para a obra divina possibilitaria muitos 

tons de cinza. É esse princípio da verdade parcial que permite o desenvolvimento de um 

trabalho que demanda segredos, como o contrabando de literatura religiosa.  

A alegação de que existem informações que precisam ser preservadas (IRMÃO 

ANDRÉ, 1986, p. 42; 121) é justificada com motivos como segurança e obediência à Deus – 

razões difíceis de refutar, pois trazem uma armadilha discursiva: quem seria a favor de arriscar 

a vida de pessoas que levam bíblias, ou que atuam em frentes humanitárias contra a 

perseguição? Em relação às ordens divinas, se opor a elas pode não significar nada para quem 

não segue esse conjunto de crenças, mas é um argumento de forte apelo para os seguidores e 

seguidoras do Cristianismo. Quem rejeita a palavra atribuída à Deus precisa lidar com 

sentimentos como culpa, tristeza, e com a rejeição comunitária. É um argumento que confere 

legitimidade discursiva ao advocacy transnacional que estudamos, através de um argumento de 

autoridade divina.  

Isso não só proporciona a própria existência e continuidade desses grupos, mas também 

lhes garante o direito de controlarem informações de responsabilidade do próprio trabalho. 

Quando dados precisam ser encobertos – para a segurança dos próprios envolvidos, por 

orientação divina, porque nem todos merecem saber de tudo – abre-se uma brecha de controle 

perigosa, onde alguns são mais dignos de acesso a informações do que outros, tendo poder de 

controle sobre o que se pode divulgar sobre o trabalho. Isso parece necessário quando se pensa 

na defesa direta de pessoas perseguidas, mas levanta dúvidas sérias sobre o tipo de informação 

instrumentalizada para obter os recursos necessários para a causa e o trabalho que se entende 

necessário fazer por ela. 

Jesus também é citado como exemplo de que camuflar a verdade, ou encobri-la, é 

aceitável e recomendável. Irmão André (1986, p. 109) constrói esse argumento ao lembrar seus 

leitores e leitoras que Jesus escolheu falar por parábolas para que os mistérios de sua mensagem 

ficassem temporariamente encobertos a determinados ouvintes (cf. BÍBLIA. Mc 4 10-12). Isso 

não seria apenas um meio de proteger a informação, mas também de proteger o próprio ouvinte, 
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que ainda não estaria pronto para receber as verdades do reino, e se ouvisse diretamente a 

mensagem de Jesus, estaria indesculpável de não a seguir. Irmão André então soma mais esse 

motivo a sua justificativa de encobrir verdades quando em campo de batalha espiritual: quem 

serve ao inimigo tanto não mereceria saber a verdade, quanto deveria ser protegido da mesma.  

Os enquadramentos teológicos da perseguição não falam apenas à igreja perseguida, 

mas também trazem uma mensagem clara para os cristãos e cristãs que se encontram em 

situação de liberdade religiosa: essa liberdade tem um preço e um motivo. A igreja livre é 

convocada para socorrer sua irmã perseguida e é confrontada com a profecia de que sua 

liberdade pode ser retirada a qualquer momento – a promessa bíblica é de que isso só não 

acontecerá caso o cristão ou cristã não siga realmente o caminho de Jesus Cristo. Apesar disso, 

existe uma grande preocupação com crentes que não consideram que a perseguição pode chegar 

até eles, em seus próprios países, ou que poderia haver um novo período de perseguição em 

lugares que já tenham sido atingidos previamente.  

Especialmente no século XXI, há uma percepção de que a cultura ocidental estaria sob 

ataque constante da multirreligiosidade e do multiculturalismo. O resultado disso seria uma 

deturpação do conceito de tolerância, que estaria sendo usado de maneira perversa para 

desqualificar todas as pessoas que possuam uma fé absoluta. Seria, então, ingenuidade acreditar 

que a liberdade religiosa será mantida por muito tempo no Ocidente. Mesmo que ainda 

permaneça por algum tempo, o direito à liberdade religiosa como compreendido hoje também 

é criticado por deixar em aberto a proteção ao direito de exercer proselitismo, algo que no 

entendimento da Portas Abertas está atrelado ao direito de crença. 

 

O desafio para a igreja ocidental, no século 21, será não apenas continuar 
acordada para fortalecer a igreja ao redor do mundo – enquanto esta enfrenta 
novas ondas de perseguição –, mas também ficar atenta ao que está 
acontecendo em seu próprio quintal. Isso será uma tarefa de valor inestimável. 
(PORTAS ABERTAS BRASIL, 201[?]c). 

 

 

4.2  Século XXI: a vitória do discurso de perseguição? 

 

No fim da segunda década do século XXI, a defesa da liberdade religiosa e a luta contra 

a perseguição são pautas já bem estabelecidas no universo dos direitos humanos. Cada vez mais 

atores estatais e não estatais têm promovido essas causas, conforme suas capacidades materiais 

e também conforme seus conjuntos de valores. As redes de advocacy fluem, ligando Estados, 
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ONGs, organizações supranacionais (como a ONU), atores religiosos, partes da sociedade civil, 

e indivíduos pelo mundo. Como Keck e Sikkink (1998) mencionam, o apoio estatal (direto ou 

indireto) é muitas vezes conquistado pelo trabalho de advocacy. Busby (2010, p. 34) concorda 

com essa análise, acrescentando que é mais provável que as autoridades estatais aceitem as 

pressões dos ativistas quando a causa defendida se alinha com interesses prévios dos governos. 

E a causa da liberdade religiosa tem sido cada vez mais um desses temas exemplares, onde o 

assunto proposto é bem aceito e instrumentalizado na política internacional. 

Garantias legais de proteção à direitos religiosos são incluídas em acordos comerciais, 

em projetos humanitários e pacotes de auxílio econômico. A União Europeia tem iniciativas de 

treinos de diplomatas em assuntos de direitos religiosos, além de promover esse tema 

acrescentando cláusulas específicas em acordos bilaterais de comércio com parceiros do Norte 

da África e da Ásia Central (HURD, 2013a, p. 225). O Departamento de Estado dos Estados 

Unidos segue com a publicação de seu relatório anual sobre liberdade religiosa. O Alto 

Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas promove ativamente a liberdade 

religiosa, contando com um Relator Especial sobre o assunto – um especialista independente 

escolhido pelo Conselho de Direitos Humanos.20  

 A militância a favor da liberdade religiosa enfatiza especialmente a formalização desse 

direito na esfera pública. É um argumento poderoso, que valida a causa: ela é tão real e relevante 

que nem mesmo as autoridades governamentais podem ignorá-la, mas passam a promove-la 

ativamente. Isso faz com que a defesa da liberdade de religião e crença fique quase onipresente 

na política internacional ocidental. Isso representa não a implementação total do direito, mas a 

transformação acelerada da linguagem de defesa da liberdade religiosa como um instrumento 

de legitimidade política, religiosa e humanitária. HURD (2013, p. 226) argumenta que, assim 

como os direitos humanos, o conceito de liberdade religiosa captura a atenção como um 

caminho emancipatório, representando o caminho do bem, especialmente em contextos e 

momentos de tensão e violência.  

Apesar dessa clara vitória discursiva, os ativistas da causa da igreja perseguida não 

parecem satisfeitos, e continuam apontando falhas e desenvolvendo campanhas de shaming. A 

justificativa para isso é que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito pelo projeto de 

implementação da liberdade religiosa no mundo, e os avanços obtidos não seriam realmente tão 

significativos ainda. Essa sensação de que a causa da igreja perseguida é um tema marginal 

parece vir do entendimento de que o Cristianismo, mesmo sendo a religião majoritária no globo, 

                                                 
20 Desde 2016, o posto é ocupado por Ahmed Shaheed, diplomata de carreira das Maldivas (HCHR, [201-?]). 
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seria a crença mais perseguida, a ponto do fenômeno da perseguição religiosa já não ser mais 

algo que ocorre apenas nas regiões onde o Cristianismo é minoria – a religião estaria de fato 

ameaçada em todos os lugares.  

Por isso, o maior destaque no advocacy transnacional pela liberdade religiosa no século 

XXI tem sido o status de religião mais perseguida que o Cristianismo adquiriu. Outras religiões 

também sofrem hostilidades religiosas, por vezes severas; porém, o sofrimento de cristãos e 

cristãs ao redor do mundo, simplesmente por sua escolha religiosa, superaria com folga as 

agressões sofridas por outros grupos, religiosos ou não. As pessoas cristãs são perseguidas em 

mais países; cerca de 80% de todos os crentes estariam enfrentando discriminações religiosas, 

e esses números poderiam ser ainda mais graves, já que a perseguição global aos cristãos e 

cristãs estaria sendo subnotificada pela grande mídia e pelas principais organizações de direitos 

humanos (Philpott; Shah, 2018, p. 4) 

Diante dessas situações, a resposta adequada seria, segundo o advocacy transnacional, 

aumentar a defesa e os esforços de implementação dos direitos à liberdade de crença e religião 

em todo o mundo. Muitas vozes corroboram essa afirmação, mas há também estudiosos e 

estudiosas discutindo a validade e a instrumentalização de muitos desses dados. Apesar da ideia 

de o Cristianismo ser a religião mais perseguida ser uma afirmação amplamente aceita nos 

círculos ativistas, midiáticos e políticos, analistas têm questionado essa afirmação e a origem 

dos dados que a comprovariam. 

Uma das vitórias da militância contra a perseguição do Cristianismo é a adesão de 

figuras políticas de destaque à causa (cf. KECK; SIKKINK, 1998). Essa adesão ocorre quando 

alguma dessas pessoas afirma publicamente que os cristãos e cristãs representam o grupo 

religioso mais perseguido. Baseado nos dados dos relatórios anuais sobre liberdade religiosa no 

mundo publicados pelo governo estadunidense, o Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike 

Pence, se pronunciou sobre isso, afirmando o status do Cristianismo como grupo mais 

perseguido (BLUMBERG, 2017). Segundo o político conservador, as razões para isso são que 

os cristãos e cristãs não se conformam ao padrão do mundo, e concluiu relembrando a passagem 

bíblica do livro de 2 Timóteo, onde diz que “todos os que piamente querem viver em Cristo 

Jesus padecerão perseguições” (BÍBLIA, 2 Timoteo 3:12). 

Antes de Pence, Angela Merkel, Primeira Ministra da Alemanha, também sustentou essa 

informação em uma visita a uma igreja, em 2012. David Cameron, em 2014, enquanto ainda 

era o Primeiro Ministro do Reino Unido, também fez a mesma afirmação durante um discurso. 

O príncipe Charles, em 2016, não chegou a afirmar que o Cristianismo era a religião mais 
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perseguida, mas declarou reconhecer as perseguições graves enfrentadas por esse grupo 

religioso na região do Oriente Médio (HUTTON, 2014).  

Para que representantes estatais, bem como outros indivíduos, possam ser convencidos 

de que a liberdade religiosa é um direito atualmente ameaçado, e de que o Cristianismo é a 

maior vítima disso, é preciso mais do que apresentar dados: as estratégias de enquadramento 

das informações divulgadas pelos grupos militantes precisam ser trabalhadas de maneira 

chamativa, convincente, e em uma linguagem adequada ao seu público-alvo, que nessas 

situações são pessoas de grande capital político. As ONGs que fazem trabalho de campo 

costumam apresentar relatórios detalhados sobre as dificuldades que monitoram, mesclando 

dados com histórias pontuais que humanizam as estatísticas. Nem todos os grupos fazem esse 

tipo de trabalho, e por isso nas redes de advocacy é comum que relatórios de outras fontes mais 

bem estabelecidas sejam utilizados. Destacamos aqui três fontes que, nas pesquisas empíricas, 

são constantemente citadas: as pesquisas feitas pelo Pew Research Center (PRC), as listas de 

monitoramento da organização Portas Abertas, e os relatórios emitidos pelo Comissariado dos 

Estados Unidos para Liberdade Religiosa Internacional. 

O Pew Research Center (PRC), instituição independente conhecida de pesquisa e análise 

sobre religião e vida pública, é amplamente citado por muitas organizações militantes, pela 

mídia e pela academia por causa de seus relatórios acerca do status da liberdade religiosa no 

mundo. O PRC faz monitoramentos gerais, não focando em uma religião específica. Os recortes 

mais detalhados são feitos com bases nos levantamentos gerais produzidos pela instituição. 

Desde 2007 o PRC monitora o aumento das hostilidades no campo religioso, e seus dados 

apontam o Cristianismo como religião que mais enfrenta restrições governamentais e 

hostilidades sociais no mundo.  

Em dados do Global Uptick in Government Restrictions on Religion (PRC, 2018), seu 

relatório mais recente, o PRC cruzou o levantamento do ano de 2016 com dados dos relatórios 

anteriores, para comparar o aumento das hostilidades enfrentadas pelos principais grupos 

religiosos, e seus dados apontaram o Cristianismo como religião que sofre restrições em mais 

países. 
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Figura 2: Número de países onde grupos religiosos são agredidos, por ano 

 

 

 

Fonte: Pew Research Center (2018) 

 

 

Cabe ressaltar que o PRC não mede a gravidade das restrições sociais ou 

governamentais. Por isso, na prática, os relatórios do PRC servem como panorama geral do 

aumento de hostilidades religiosas, mas como não as quantifica, não deve ser utilizado para 

medir o grau de perseguição que uma religião esteja enfrentando em determinados locais. O 

fato da pesquisa do PRC ter identificado restrições ao Cristianismo em 144 países não significa 

que essa religião seja severamente restrita nesses locais. Apesar disso, os dados emitidos pelo 

think tank costumam ser replicados e interpretados como fonte factual de que a perseguição 

contra cristãos e cristãs têm aumentado e está no pior patamar em comparação com outras 

religiões. 

A Portas Abertas edita uma lista anual chamada de lista mundial da perseguição (LMP), 

internacionalmente conhecida como world watch list (WWL). É um documento onde a 

organização lista os 50 países onde é mais arriscado ser um cristão ou cristã. A Portas Abertas 

esclarece que identifica mais de 50 países violando os direitos religiosos de seguidores do 

Cristianismo; a lista é uma estratégia de monitoramento e também uma forma de concentrar 
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maiores esforços onde a situação é percebida como mais grave. O ranking é feito há 27 anos. O 

grupo surgiu com o objetivo de ajudar cristãs e cristãos perseguidos, então logicamente 

consideram que a perseguição ao Cristianismo é um fenômeno relevante. Porém, ressaltam que 

desde 2006 a lista identifica uma escalada do aumento dessa situação, com grande aceleramento 

a partir de 2012. (PORTAS ABERTAS, [201-?]b). 

Os relatórios dessa organização são considerados relevantes por um diferencial: 

mensuram níveis de perseguição (que vão desde hostilidades moderadas até níveis extremos e 

fatais), e falam especificamente sobre cristãos e cristãs. Em sua metodologia, a LMP conta 

como cristã qualquer pessoa que se autodenomine assim, independentemente de sua filiação – 

incluindo quem não pertença a um grupo específico. Para mensurar o grau de perseguição 

envolvido em cada país, a organização declara considerar qualquer hostilidade vivida que seja 

resultado da identificação da pessoa com o Cristianismo. A lista oferece graus de perseguição, 

medidos em relação a proporção da população que é afetada pelas hostilidades religiosas, a 

intensidade e a frequência dessas situações (PORTAS ABERTAS, [201-?]b). 

Com isso, a organização oferece um mapa mundial, onde os 50 países considerados mais 

perigosos para os cristãos e cristãs são listados. A partir disso, anualmente a organização monta 

suas estratégias de divulgação de informação, e fornece uma série de recursos para download, 

com o objetivo de estimular a divulgação para a mídia e principalmente para os apoiadores e 

apoiadoras comuns do grupo, que são incentivados a se posicionar em favor da igreja 

perseguida através da divulgação da causa entre seus contatos e suas igrejas. Materiais são 

preparados em diversos idiomas, com o objetivo de atingir o público-alvo de todos os países 

onde a organização tem bases para captação de recursos – locais onde a igreja é considerada 

livre. 
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Figura 3: Lista mundial da perseguição 2018 

 

 

Fonte: Portas Abertas (2018) 

 

 

De acordo com os dados da lista divulgada em no início do ano de 2018, 

aproximadamente 215 milhões de cristãos e cristãs enfrentaram perseguições por sua fé. 

Segundo os pesquisadores envolvidos na produção do relatório, isso significa que de cada 12 

cristãos, 1 vive em lugares onde sua religião enfrente restrições. São números expressivos. 

Especificamente sobre essa lista (que avaliou o ano de 2017), embora reforce que o Islamismo 

radical é o maior fator de risco para os adeptos do Cristianismo (8 dos 10 piores países são 

nações muçulmanas), e mantenha o comunismo como um dos fatores de risco que devem ser 

considerados, a organização alertou para o crescimento de uma nova tendência: o nacionalismo 

étnico e religioso são ameaças que atualmente rivalizam com o Islamismo radical como maiores 

fatores de risco (LOWRY, 2018). Além do foco na janela 10/40, que permanece, a Ásia segue 

apontada como região de extrema preocupação para a violação do direito de liberdade de 
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religião e crença da população cristã, tendência já demonstrada nos relatórios anteriores 

(WEBER, 2017).  

A LMP é uma estratégia que se alinha com o que Keck e Sikkink (1998) identificaram 

como metodologia dos direitos humanos: ONGs implementam mecanismos de monitoramento, 

documentam violações, nomeiam responsáveis pela situação de acordo com leis internacionais 

(que na LMP sempre são os Estados, por cometerem as violações ou por não impedirem que 

outros atores internos as cometam), desenvolvem estratégias para expor as violações 

documentadas – parte da política de informação. Cabe aqui também relembrar que a 

metodologia de direitos humanos não pode ser compreendida como um meio direto e 

transparente de divulgação de fatos, uma vez que o trabalho de advocacy passa pelo 

enquadramento das informações de maneira estratégica. A divulgação da LMP sempre ocorre 

intercalando dados com testemunhos referentes aos países-alvo do shaming, em uma estratégia 

que busca estimular a emoção para maximizar o engajamento e o alcance da causa. 

Dos relatórios usualmente citados para afirmar o status de religião mais perseguida do 

Cristianismo, os que são emitidos pelo governo dos Estados Unidos representam a fonte mais 

controversa. A Portas Abertas e o PRC são organizações não estatais, e por isso podem utilizar 

mais facilmente o argumento da independência e da neutralidade (embora isso sempre possa 

ser questionado). Uma lista anual emitida por um Estado, especificamente a superpotência 

mundial, deveria ser lida com ainda mais cautela. Esse pensamento, contudo, não é unânime, e 

a lista de países violadores de direitos religiosos emitida pelos Estados Unidos é utilizada por 

diversos ativistas da liberdade religiosa no geral e da perseguição à cristãs e cristãos 

especificamente. 

O órgão que emite a lista estadunidense é a U.S. Commission on International Religious 

Freedom (USCIRF). O Comissariado é ligado ao governo federal, mas independente. Fundado 

com o objetivo de defender a liberdade religiosa no mundo, os membros do USCIRF elaboram 

um relatório anual de países violadores de direitos religiosos – regiões onde identificam 

violações aos direitos religiosos – e a partir disso fazem recomendações ao Presidente, ao 

Congresso e ao Secretário de Estado. Os países incluídos em seus relatórios são chamados de 

países de preocupação particular.  

Os países incluídos nessa categoria precisam estar envolvidos direta ou indiretamente 

em violações do direito à liberdade religiosa que sejam (1) sistemáticas, (2) contínuas e (3) 

notórias. Em 2018, os países que a comissão considerou como violadores nessas três etapas 

foram: República Centro-Africana, Nigéria, Paquistão, Rússia, Síria e Vietnã. A lista também 

incluiu outros 10 países que já haviam sido classificados em 2017 como alvos de atenção 
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especial pelo Departamento de Estado dos EUA – que também produz uma lista anual de países 

considerados violadores de direitos religiosos: Burma, China, Eritreia, Coreia do Norte, Arábia 

Saudita, Sudão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão (USCIRF, 2018). A fragilidade da 

lista produzida pela USCIRF está na instrumentalização governamental feita através dela. Uma 

das implicações do resultado da lista deveria ser a imposição de sanções aos países de 

preocupação particular, obrigação que pode ser evitada caso o presidente estadunidense entenda 

que as sanções afetem a segurança nacional. Dessa forma, por exemplo, a Arábia Saudita escapa 

de qualquer sanção comercial há anos, embora seu nome conste regularmente entre os principais 

países de preocupação particular. Por isso, consideramos aqui a lista mais frágil de todas. 

Destacamos em nossa pesquisa os relatórios que empiricamente são mais relevantes e 

citados, mas existem outros, e de certa forma todos chegam às mesmas duas conclusões: há um 

aumento da intolerância religiosa em curso no mundo; a maior vítima desse problema é o 

Cristianismo e seus adeptos. Os grandes vilões nesse caso também se repetem: o islamismo 

(radical – o adjetivo geralmente usado para que o discurso não seja interpretado como 

islamofóbico), o comunismo, e o crescimento nos últimos anos de hostilidades étnicas. 

Estatísticas chamativas, com números altos, dão conta de argumentar a favor da necessidade de 

implementar a liberdade de crença e religião para que o mundo tenha paz. Testemunhos 

pontuais, citados nos relatórios como exemplos de caso, auxiliam na visualização da 

importância da causa, humanizam os números apresentados inicialmente e reproduzem a lógica 

hagiográfica 

Se a maioria das organizações concordam em relação às grandes ameaças ao 

Cristianismo, o número de cristãs e cristãos martirizados por sua fé é um dado que varia muito 

de um grupo para outro – e este é um dado central para o discurso de advocacy transnacional. 

O Centro de estudo da cristandade global (CSGC, do nome original Center for the Study of 

Global Christianity)21, instituto de formação de pesquisadores e pesquisadoras do Seminário 

Teológico Gordon-Conwell, em Massachusetts – EUA, divulgou dados de que cerca de 1 

milhão de cristãos e cristãs foram martirizados pela sua fé no período de 2000 a 2010, o que 

daria cerca de 100 mil mortes desse tipo por ano (ALEXANDER, 2013). Isso corresponde a 

cerca de 270 pessoas cristãs assassinadas diariamente por motivos religiosos. Essa informação 

passou a ser adotada no discurso de diversas organizações e personalidades envolvidas no 

advocacy contra a perseguição.  

                                                 
21 O CSGC é um instituto fechado. Seu banco de dados é restrito a assinantes. Por isso, as citações sobre suas 
pesquisas são feitas através dos veículos de mídia que têm acesso aberto ao instituto. 
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A rede de notícias BBC investigou esses números, e descobriu que a maioria das mortes 

identificadas pela pesquisa do CSGC eram de pessoas assassinadas durante a guerra civil na 

República Democrática do Congo – e essa informação colocou a cifra de 100 mil mártires por 

ano na berlinda. O Congo é oficialmente um país cristão, e estima-se que durante a guerra civil 

cristãos matavam cristãos. A BBC também descobriu que em pesquisas anteriores o CSGC 

contou mortes ocorridas durante o genocídio de Ruanda como mortes por martírio, informação 

também não verificável, pois Ruanda também é um país cristão, e durante o conflito civil da 

década de 1990 hutus e tutsis, as etnias em conflito no país, eram majoritariamente cristãs 

(ALEXANDER, 2013). Nesses contextos não há como identificar mortes de devotos por 

motivos religiosos. 

A reportagem causou polêmica entre as redes de advocacy. Diversos ativistas 

apresentaram testemunhos relativos ao Congo e a Ruanda, com histórias de pessoas 

assassinadas por causa de escolhas feitas motivadas pelos valores de sua fé pessoal, e isso 

deveria contar como perseguição por motivos religiosos. Alguns ativistas apresentavam cifras 

bem menores, com o número estimado de mártires variando entre cerca de 1,200 aos 100 mil 

divulgados pelo CSGC (PORTAS ABERTAS EUA, 2013). Em entrevista com Todd Johnson, 

presidente do CSGC, a BBC foi informada de que o instituto baseou sua pesquisa em dados da 

edição de 1982 da Enciclopédia Cristã Mundial, que informava que cerca de 20% da população 

do continente africano era adepta da religião cristã. Cruzando essa informação com a contagem 

de mortos na primeira década do século XXI – e considerando as mortes em guerras civis, o 

instituto chegou no número de cerca de 900 mil mártires na década. Na análise da BBC, sem as 

mortes da guerra civil do Congo esse número cairia drasticamente para cerca de 10 mil pessoas 

mortas pela sua fé anualmente (ALEXANDER, 2013). 

Confrontado com esses dados, Johnson admitiu que a metodologia de seu instituto não 

era perfeita, e que a cifra seria abandonada em relatórios futuros – o que não aconteceu. E o 

número continuou sendo replicado por atores relevantes no ativismo contra a perseguição. 

Alguns posicionamentos atraíram muita atenção. O Vaticano se pronunciou validando essa 

estatística (ALEXANDER, 2013). A Christian Freedom International (CFI), uma organização 

estadunidense, divulga que a cada 5 minutos um cristão é morto por sua fé (CFI – CHRISTIAN 

FREEDOM INTERNATIONAL, 2015) – o que significa cerca de 290 pessoas adeptas ao 

Cristianismo sendo assassinadas diariamente por motivos religiosos. O evangelista 

estadunidense Franklin Graham, filho do famoso evangelista Billy Graham, e presidente da 

organização cristã de ajuda humanitária Samaritan’s Purse, é outro grande adepto dessa 

estatística. Durante uma conferência internacional sobre perseguição religiosa em 2017, 
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Graham afirmou que seguramente cerca de 100 mil pessoas cristãs estão sendo martirizadas por 

ano, o que configuraria um genocídio em curso (HARTROPP, 2017). 

As disputas em torno de números mais precisos em relação ao assassinato de cristãos e 

cristãs – o nível mais extremo de perseguição – lança questionamentos sobre o trabalho das 

organizações como um todo. A situação também ecoa outros momentos anteriores do advocacy 

contra a perseguição, onde números altos de bíblias contrabandeadas ou de escravas resgatadas, 

para citar exemplos já discutidos neste capítulo, também levantou suspeitas em relação à 

dimensão real das hostilidades que o Cristianismo enfrenta no século XXI. A religião 

considerada mais perseguida pode não ocupar essa posição. 

Especialistas ouvidos pela BBC consideram que não há um número científico para 

quantificar com precisão o martírio cristão na atualidade (ALEXANDER, 2013). Mesmo em 

estimativas aparentemente mais realistas, como a da Portas Abertas, ainda restam dúvidas. Em 

dados mais recentes, a Portas Abertas afirma que 11 cristãos são mortos diariamente por causa 

da fé em Cristo (LOWRY, 2019). Isso equivaleria cerca de 4.000 mártires cristãos por ano. 

Porém, a organização admite que seus números podem não ser totalmente precisos, por um fator 

metodológico difícil de superar: a identificação do motivo da morte de uma pessoa. Em seus 

relatórios anuais, Portas Abertas só considera como martírio as mortes que realmente consegue 

confirmar como decorrentes de motivos religiosos. A organização também debate o que deveria 

ser considerado um motivo religioso, citando como exemplo casos em que uma pessoa seja 

privada de direitos básicos por causa de sua fé, e morra de causas decorrentes dessa deficiência: 

isso poderia ser considerado como morte por martírio, dependendo do critério adotado 

(PORTAS ABERTAS EUA, 2013). 

John L. Allen Jr., repórter do Vaticano e ativista conhecido, defende veementemente 

esse entendimento mais amplo de martírio cristão. Em seus livros e artigos, Allen Jr afirma que 

é preciso combater a ideia de que uma religião só é ameaçada quando é minoria. Seu argumento 

se assenta no exemplo do próprio Cristianismo, que apesar de ser a maior religião do mundo 

seria também a mais perseguida. Allen Jr chega a afirmar que é um mito considerar que 

perseguições só devem ser consideradas religiosas quando ocorrem por motivos religiosos 

(ALLEN JR, 2012). 

Ele afirma que em muitos casos as mortes não se encaixam exatamente no conceito de 

morte por ódio a fé, mas que muitas vidas se perdem por circunstancias em que os cristãos e 

cristãs ficam em perigo por sua escolha pessoal de crença. Allen Jr corrobora seu argumento 

citando o caso de um convento no Burundi que foi invadido por assaltantes, e as freiras do local 

foram mortas: apesar das mortes decorrerem de um assalto, as freiras estavam no Burundi, um 
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local perigoso, por sua fé. Então, em sua visão, isso é considerado martírio. Dorothy Stang, 

freia estadunidense que foi assassinada em 2005 no Brasil, na cidade de Anapu – Pará, devido 

ao seu trabalho de uso sustentável da terra, é outro exemplo citado por Allen Jr (2018). Irmã 

Stang enfrentava fazendeiros que desejavam explorar as terras de seu projeto social, e esse é o 

fato concreto que se pode dizer de sua morte. Allen Jr, porém, abre essa interpretação e 

considera Stang como mártir religiosa, afirmando que sua morte foi provocada por sua fé – 

mesmo que seus algozes não a tenham matado por ódio a fé, e sim por interesses econômicos 

escusos.  

Essas diferenças metodológicas dentro da militância contra a perseguição transparecem 

que na prática o mais importante não é a precisão estatística, mas a causa em si – o valor da 

causa não é atribuído por fatos concretos, mas pelos valores e normas que as pessoas e as 

organizações trazem consigo. Essa subjetividade pode ser religiosa, construída sobre a base da 

fé, mas também pode ser de outro tipo, uma vez que não se pode descartar que pessoas se 

envolvam com a causa da liberdade religiosa e da defesa da igreja perseguida por outras razões.  

As discussões sobre isso não ocorrem somente entre os ativistas da causa da igreja 

perseguida, mas entre pessoas e grupos que defendem os direitos humanos como um todo. A 

Anistia Internacional se pronunciou sobre isso de maneira direta e contundente: a organização 

reconhece e se posiciona contra as violações de direitos religiosos que cristãos e cristãs sofrem 

em muitos locais; porém, defendem que é preciso expandir o olhar sobre a liberdade religiosa, 

e não restringi-lo apenas a um grupo considerado principal. Além disso, o grupo destaca que 

não há evidências de que as pessoas cristãs – e de nenhuma religião – sejam perseguidas 

exclusivamente por causa da sua pertença religiosa. Neil Durkin, relações públicas da Anistia 

Internacional do Reino Unido, resumiu a situação ao comparar esse debate com uma espécie de 

Monopoly22 da perseguição religiosa: “Não, não há um monopoly sobre vitimização e nenhum 

padrão fixo para a discriminação religiosa e a violência” (DURKIN, 2014). 

Sem consenso entre ativistas e especialistas, esse debate parece permanente no advocacy 

transnacional pela liberdade religiosa e contra a perseguição cristã. No início de 2019, Ahmed 

Shaheed, o relator especial da ONU em questões de liberdade de religião ou crença, fez novos 

apelos sobre o assunto, declarando que é preciso ampliar o recorte dentro da defesa pelos 

direitos religiosos, em vez de restringir mais e mais as abordagens com foco no Cristianismo 

(THE SUNDAY TELEGRAPF, 2019). Parte considerável da militância, porém, considera que 

defender especificamente o Cristianismo não significa excluir outras minorias afetadas, mas 

                                                 
22 Monopoly é um popular jogo de tabuleiro, com várias edições temáticas. 
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seria necessário pelo entendimento de que há uma religião mais em risco. Relatórios como os 

da USCIRF, da Portas abertas e do PRC são exemplos comumente citados como evidência de 

uma necessidade especial – embora muitos especialistas concordem que não há metodologia 

hoje de cálculo efetivo para mensurar essa situação.  

 

 

4.3  Os perigos do discurso da liberdade religiosa e da luta contra a 

perseguição cristã 

 

Na academia, pesquisadores e pesquisadoras divergem sobre o tratamento adequado 

para a questão da perseguição religiosa. Em pesquisa recente, Philpott e Shah (2018) afirmam 

que a religião cristã é sim a mais perseguida, mas destacam que essa afirmação precisa ser 

contextualizada considerando o fator geográfico de distribuição da perseguição. Os 

pesquisadores mostram que a maioria das pessoas cristãs do Ocidente não tem contato direto 

com formas extremas de hostilidades religiosas, e por isso a afirmação de que o Cristianismo é 

a religião mais perseguida no mundo precisa ser seguida do esclarecimento de que a perseguição 

é intensa em algumas partes do globo. 

Em reportagem para o Los Angeles Time, Kolker (2004) destaca o posicionamento dos 

pesquisadores Jeremy Gunn, que afirma que não há meios de provar que os ataques contra 

cristãos e cristãs estão aumentando no mundo, e de David Little, que ressalta que a perseguição 

que atinge pessoas cristãs reflete padrões mais amplos de abusos de direitos, não apenas os 

religiosos. São declarações similares ao posicionamento da Anistia Internacional. Gunn ainda 

destaca que exagerar a extensão e a gravidade da perseguição dificulta a própria causa da igreja 

perseguida, pois pode afetar a credibilidade dos ativistas. Existem nuances dentro do espectro 

maior de violações de direitos religiosos específicos e de direitos humanos no geral; ignorar 

isso teria o efeito de alimentar um incêndio enquanto diz que se quer apaga-lo. 

O problema pode ser ainda maior do que apenas escolher uma abordagem mais ampla 

(pela liberdade religiosa no geral) ou mais restrita (pela igreja cristã perseguida). Alguns 

pesquisadores e pesquisadoras sinalizam que as estratégias de defesa da liberdade de religião e 

crença precisam ser debatidas com urgência, uma vez que as evidências mostram que o 

advocacy atual tem sido menos sobre a garantia de direitos de fato, e mais sobre a 

instrumentalização de um discurso para obtenção de vantagens políticas e sociais. 
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Hurd (2015) aponta que a narrativa da perseguição religiosa está corroendo aspectos 

diversos da política. Um exemplo disso é o caso do Sudão, visto anteriormente, onde um 

conflito civil multifacetado foi simplificado como um problema religioso. A autora considera 

que essa narrativa molda e transforma a vida das pessoas que buscam redimir – a igreja 

perseguida – através de ações que incentivam uma política definida por diferenças religiosas, o 

que favorece determinados formatos de religião e marginaliza formas diferentes de crença e 

pertença. Com um discurso calcado no ideal da liberdade, é fácil esquecer que os projetos contra 

a perseguição não podem ser resumidos como teológicos ou universais; são projetos políticos, 

apoiados por atores poderosos – estatais e não estatais – e parte de um contexto histórico que 

não pode ser ignorado. 

 

A promoção da liberdade religiosa não é uma história da progressiva 
disseminação global de uma norma universal e de um padrão legal. 
Precisamos distinguir entre um estado abstrato e aspiracional de coexistência 
religiosa pacífica e a prática oficial de promover a liberdade religiosa. Embora 
o primeiro seja certamente desejável, não é o caso de que este último 
realmente ajude a realizá-lo e, como sugerirei, ele pode ativamente impedi-lo. 
(HURD, 2013a, p. 226 – 227. Trad. Minha). 

 

Quando a busca pelo ideal da liberdade é feita através do advocacy pela liberdade de 

crença, um paradoxo surge: as reinvindicações precisam ser feitas com base na identidade 

religiosa, alçada ao status de característica definidora mais relevante dentro da interpretação 

desse ativismo; sendo assim, ou as necessidades são expressas nessa linguagem, ou acabam 

silenciadas (HURD, 2013a, p. 228). Isso pode ser notado no exemplo do Sudão, conforme 

analisado nesse capítulo, quando McAlister conta que muitas pessoas sudanesas perceberam o 

Cristianismo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal – algo que podia ser usado nas 

disputas locais ou para obter vantagens externas, como a obtenção de asilo político como 

refugiados. 

Outra maneira em que o silenciamento é instrumentalizado por esse advocacy de 

liberdade é quando vozes dissonantes são reprimidas. Castelli (2007a, p. 685) enfatiza que em 

alguns setores a retórica dos direitos religiosos é instrumentalizada de modo eficaz para 

silenciar o debate político sobre o tema. Quem questiona os métodos do atual advocacy 

transnacional pela liberdade e contra a perseguição religiosa costuma ser acusado de estar se 

posicionando a favor da perseguição. Isso ocorre especialmente quando existe uma leitura 

teológica dos direitos religiosos, que acabam recebendo o status de mais importantes e 

definidores do que outros direitos. Para a pesquisadora, quando a implementação da liberdade 
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de crença passa a ser interpretada como uma missão divina, a militância fica blindada 

discursivamente, e o projeto de direitos humanos passa a ser uma ferramenta de consagração 

de valores religiosos específicos, mas transmitidos como universais. 

Outro paradoxo identificado por HURD (2013a, p. 230) é que, ao destacar a identidade 

religiosa com tanta ênfase (legal, política e social), o advocacy diminui o valor das múltiplas 

afiliações que compõem a identidade dos indivíduos e amplifica as diferenças religiosas, o que 

acaba exacerbando os conflitos que o direito universal à liberdade de crença supostamente 

deveria acalmar. A questão em si não é questionar a liberdade de ninguém, mas discutir a 

instrumentalização dessa narrativa. A promessa que vem atrelada à defesa da liberdade e ao 

combate da perseguição é de que esse é um caminho necessário para garantir a paz e a 

igualdade; porém, o que se nota é que essa narrativa torna as identidades mais rígidas, 

permitindo que governos ou outros atores não estatais (como ONGs militantes) sejam os 

responsáveis por definir o que significa pertencer ou não a uma religião, e quais religiões 

precisam de proteção. 

As próprias afiliações religiosas são difíceis de serem categorizadas. É comum que as 

definições oficiais (sejam do governo, da ortodoxia religiosa ou mesmo da academia) falhem 

em abranger a ampla diversidade que existe no campo social. Porém, a militância pela liberdade 

e contra a perseguição tendem a legitimar os atores que definem a visão ortodoxa das categorias 

religiosas. Autoridades estabelecidas ou autodenominadas passam a falar em nome de inúmeras 

pessoas, sem que isso signifique que o discurso oficial realmente representa a vontade desses 

indivíduos. Ao considerar a luta contra a perseguição, esse ponto se torna ainda mais delicado, 

porque se trata de pessoas falando em nome de cristãos e cristãs que alegadamente não podem 

se auto representar, por estarem submetidos a opressões que lhes impedem a expressão – e esse 

é um argumento poderoso, uma vez que esse trabalho demanda certo nível de controle e 

confidencialidade. A palavra das vozes oficiais torna-se inquestionável. 

Ao considerar que esses projetos políticos fortalecem linhas de diferença religiosa que 

nem sempre são tão destacadas socialmente (uma vez que a identidade das pessoas é composta 

por múltiplas pertenças sociais), Hurd (2012) identifica que no centro disso está o entendimento 

de que a crença é a característica definidora da religião. No entendimento de diversos analistas 

– e no posicionamento adotado neste trabalho – essa não é uma verdade essencial, mas uma 

construção social. Nesse sentido, a luta pela liberdade religiosa e contra a perseguição poderia 

ser completamente diferente se a ideia moderna de crença não fosse entendida como a marca 

essencial do sagrado, mas como uma construção que depende da história e da política. 
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Sobre isso, Asad diz que 

 

Definir é repudiar algumas coisas e endossar outras. Definir o que é religião 
não é apenas um exercício intelectual abstrato; não é apenas o que 
antropólogos ou outros estudiosos fazem. O ato de definir (ou redefinir) a 
religião está ligado à disputas apaixonadas; está conectado a ansiedades e 
satisfações, é afetado por mudanças de concepções de conhecimento e 
interesse e está relacionado a disciplinas institucionais. No passado, as 
administrações coloniais usavam definições da religião para classificar, 
controlar e regular as práticas e identidades dos sujeitos. Hoje, exige-se que a 
democracia liberal se pronuncie sobre o status legal de tais definições e, assim, 
explique as imunidades e irregularidades civis. (ASAD, 2011, p. 39). 

 

As definições de religião que são produzidas legitimam ou proscrevem a linguagem 

religiosa, algo que é muito significativo para a vida social e para as possibilidades de 

experiência individual. Isso não significa que o sagrado não exista ou que a experiência atual 

dos indivíduos seja falsa; tampouco que o conceito atual do termo crença – que algo é 

verdadeiro – estivesse ausente antes da modernidade. O que Asad enfatiza é que antes, na pré-

modernidade, essas ideias articulavam outras sensibilidades, muito mais vividas do que 

teorizadas como é feito hoje (ASAD, 2011, p. 47). É paradoxal que, ao se opor às restrições da 

religião, os atores acabem, na prática, restringindo o que conta como religião ou não 

(CASTELLI, 2007a, p. 683). 

O advocacy transnacional pela liberdade religiosa e contra a perseguição cristã são 

calcados da defesa do direito de crer. Nesse sentido, é possível dizer que essa é uma causa que 

se baseia na noção de sujeito autônomo, que escolhe no que acredita sem influências (pois a 

crença verdadeira não poderia ser forçada, sendo domínio do intelecto humano) – o mesmo 

ideal que transpareceu na formulação do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Como esse ideal não é universal, mas a marca de um entendimento específico, 

político, cristão e de fundo protestante, não é surpreendente que os projetos feitos em nome do 

advocacy transnacional privilegiem determinadas subjetividades ao mesmo tempo em que 

deslegitima outras (HURD, 2012). O afunilamento da defesa do direito amplo de crença para a 

defesa do Cristianismo é um exemplo disso. 

Ao considerar o incômodo que a defesa explícita de uma religião causa no ativismo mais 

geral pelos direitos religiosos, nossa análise é que essas tensões provavelmente continuarão, 

por causa do entendimento de que a essência da religião é a crença autônoma em algo que os 

próprios indivíduos escolhem por si mesmos. Sobre isso, Castelli soma sua voz aos 

posicionamentos de Hurd e Asad: a legislação sobre liberdade religiosa revela um entendimento 

profundamente Protestante do que é religião; por isso, seria impossível separar as iniciativas e 
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atividades focadas nas cristãs e cristãos perseguidos das iniciativas mais gerais acerca da 

liberdade religiosa (CASTELLI, 2005, p. 362). A autora fala partindo da análise do contexto 

estadunidense. Porém, suas conclusões reverberam outros contextos regionais.  

Como demonstrado em outros momentos dessa pesquisa, o advocacy contra perseguição 

é transnacional, e as ideias e práticas de um grupo são compartilhadas e replicadas por outros, 

em um movimento de ultrapassa as fronteiras nacionais. Argumentamos também que falar de 

liberdade religiosa internacional também é falar de Estados Unidos, pois esse país se configura 

atualmente como grande locus de produção de conteúdo sobre o tema. Isso não significa que 

outros Estados não estejam engajados no assunto; estão, como demonstrado no capítulo dois. 

Nossa afirmação significa que a superpotência mundial concentra grande quantidade de poder 

e influência não apenas nas esferas política e econômica, mas também nas partes cultural e 

religiosa.  

As grandes ONGs e grupos envolvidos nas redes de advocacy transnacional estão 

situadas nas regiões mais desenvolvidas no planeta, com concentração especial em solo 

estadunidense. É desse país que surgiu os grupos mais relevantes em atuação, e os grupos 

grandes que foram fundados em outras regiões abrem bases ativas nos EUA. Sendo assim, o 

contexto desse país não se restringe geograficamente, sendo inúmeras vezes exportado para a 

arena global como algo natural, geral e universal. As defesas da liberdade religiosa têm seguido 

esse padrão (HURD; 2013a).  

Em alguns países do Sul global – e o Brasil está nessa situação – o que se consome na 

esfera religiosa em relação à perseguição ao Cristianismo é produzido e decidido fora do país, 

com influência estadunidense e também europeia, e depois traduzido e divulgado aqui – o que 

não é um problema ético para o ativismo que discutimos nessa pesquisa, calcado na 

interpretação de que sua causa é universal. Porém, ter um olhar global e crítico ao refletir sobre 

esse assunto é indispensável para compreender esse fenômeno religioso transnacional. Castelli 

(2005, p. 322) é uma das analistas que destaca a importância do papel exercido pelos ideais 

liberais de liberdade e tolerância, bem como pela linguagem e a autoridade dos direitos 

humanos dentro do advocacy pela igreja perseguida – enquadrados e propagados como 

internacionais e universais. São pontos que nos ajudam a entender como os atores envolvidos 

nessa causa interpretam e dão sentido às suas próprias ações. 

Esse entendimento privilegia, dentro do amplo conjunto de direitos humanos, o direito 

específico à liberdade religiosa. Viver uma religião da maneira que se deseja passa a, 

discursivamente, ser um direito superior a qualquer outro, pois o direito de crença passa a ser 

visto como a essência do que é ser uma pessoa livre. Lutar pela liberdade religiosa, nesse 
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contexto, é menos um meio de proteger os direitos individuais, e mais uma maneira de definir 

quem as pessoas devem ser e o que podem ou não fazer (HURD, 2012).  

Isso tem um peso normativo grande na vida nos sujeitos religiosos, mesmo quando não 

há leis sobre isso. Contudo, parte considerável da defesa da igreja perseguida passa por 

demandar conjuntos legais nacionais e internacionais de direitos religiosos, e é preciso lembrar 

que a proteção estatal não significa apenas a legitimação de uma causa civil – as ações estatais 

sempre se confundem com outros interesses políticos dos próprios governos (HURD, 2013a, p. 

233). Ativistas têm agenda própria, mas os Estados também. A defesa de direitos religiosos 

precisa ser lida de maneira menos romantizada e mais crítica. A linguagem da liberdade 

religiosa serve como instrumento político eficaz dentro e fora das redes de ativismo, pois é uma 

narrativa protegida discursivamente. A outra face do silenciamento é o uso calculado da 

liberdade religiosa para alcançar objetivos que não tenham a ver com a promoção da liberdade 

em si. 

Quando um governo se envolve nessa militância contra a perseguição, o perigo é de que 

isso seja instrumentalizado para exclusão. As formas religiosas que se alinham com os 

interesses do Estado são vistas e defendidas como corretas, e as que diferem são taxadas como 

formas perigosas ou mesmo falsas de religião – o que não tem a ver com religião em si, mas 

com usar a categoria da religião como ferramenta política. São pontos que devem ser 

considerados diante de um movimento transnacional de advocacy onde a defesa da liberdade 

religiosa – como tem sido – é evocada como instrumento de libertação. Para Hurd (2013a, p. 

234), a regulamentação normativa dos defensores da liberdade religiosa – estatais e não estatais 

– pode minar o desenvolvimento de formas religiosas não estabelecidas, minoritárias e mais 

diversificadas do que aquelas que acabam sendo privilegiadas na narrativa do advocacy 

transnacional. 

Marie Gayte (2016, p. 76) aponta que a Igreja Católica e as Igrejas Evangélicas 

Protestantes consideram que a liberdade religiosa está ameaçada nos Estados Unidos, e esse 

entendimento tem sido percebido em outros países, em um momento de recrudescimento dos 

conservadorismos – incluindo o Brasil. Esse entendimento não é novo; contudo, o debate tem 

sido acirrado cada vez mais, principalmente por causa de concepções morais que questionam 

direitos das mulheres e das pessoas LGBT. Nos Estados Unidos, os avanços referentes aos 

direitos de reprodução e da comunidade LGBT são abordados em enquadramentos que os 

colocam como afrontas à liberdade de religião, e consequentemente contrários à Primeira 

Emenda. Como reação a isso, há uma inversão do discurso: ações e ideias antes entendidas 

como preconceito contra mulheres e homossexuais passam a ser reformuladas em 
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enquadramentos de preconceito e opressão contra grupos religiosos – uma estratégia que tem 

se mostrado eficaz. Organizações religiosas têm sido mobilizadas para retomar seu destaque na 

esfera pública e pautar esse debate de acordo com interesses conservadores. Nas palavras de 

Gayte: 

O uso da defesa da liberdade religiosa, no entanto, tornou-se sem precedentes 
na última década, ao ponto de agora encarnar a luta contra a contracepção, o 
aborto e o casamento gay. Em um contexto que se tornou favorável para os 
direitos de homossexuais e mulheres, vários membros da direita cristã estão 
tentando acreditar que, ao conceder-lhes direitos, são os direitos dos cristãos 
que são minados. (GAYTE, 2016, p. 77).  

 

A própria escolha do termo liberdade religiosa reflete o centro da argumentação 

conservadora desses grupos: líderes evangélicos, como Chuck Colson e o pastor Rick Warren, 

rejeitam o uso do termo liberdade de culto, pois acreditam que isso limitaria o conceito às 

práticas religiosas na duração de um culto, por exemplo (que ocupa poucas horas por semana); 

a religião aqui é entendida não só como momentos rituais, mas como algo que preenche e pauta 

todos os momentos e todas as ações da vida dos crentes (GAYTE, 2016, p. 79). Ou seja: a 

religião não corresponde apenas à esfera privada dos sujeitos, mas também deveria ser vivida 

na esfera pública. 

O foco na defesa da liberdade religiosa enquanto um direito fundamental também tem 

outra vantagem importante – que é o ponto de virada da instrumentalização discursiva do 

conceito: o alcance do discurso é ampliado para além do público cristão. Apesar do público-

alvo tradicional ser os indivíduos religiosos conservadores, outros públicos podem ser 

alcançados, como os liberais (a favor da diminuição do papel do Estado na sociedade) e grupos 

sensíveis a argumentação de que ameaçar a liberdade de religião equivale a ameaçar os direitos 

civis. Isso ocorre porque estaríamos em um estágio social onde não se pode mais tratar de 

assuntos como direitos à contracepção como problemas de moralidade ou de legalidade. O 

enquadramento na esfera dos direitos fundamentais é mais facilmente acolhido e difundido no 

mundo contemporâneo. Tratar de temas como contracepção e casamento gay na chave 

interpretativa da moralidade pode facilmente ser entendido como intolerância.  

 

Ao apresentar a questão em termos de violação dos direitos civis, 
especialmente da liberdade religiosa, os membros dos direitos cristãos apelam 
para valores considerados fundamentais pelos americanos e consagrados na 
Primeira Emenda da Constituição, o que coloca seus oponentes em uma 
situação delicada. Neste contexto de uma campanha baseada em direitos, os 
direitos cristãos não hesitam em comparar sua luta pela liberdade religiosa 
com o movimento pelos direitos civis liderado por afro-americanos nos anos 
50 e 60, e com a luta pela abolição da escravidão no século XIX, retratando o 
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governo e os ativistas da liberdade reprodutiva e do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo como os opressores de outrora. (GAYTE, 2016, p. 80).  

 

A fala de Gayte nos relembra das estratégias de política de simbologia identificadas por 

Keck e Sikkink (1998), onde eventos históricos de grande relevância são reinterpretados e re-

enquadrados de acordo com os objetivos da militância transnacional contra a perseguição. 

Nesse novo enquadramento, a interpretação tradicional de que cidadãos e cidadãs devem 

obedecer às leis é reformulado com uma ressalva: dependendo da lei há um estímulo à 

desobediência civil. Leis que sejam consideradas contrárias aos valores religiosos de pessoas, 

grupos, ou mesmo empresas, são consideradas leis que podem e devem ser combatidas e 

desobedecidas – como negar a execução de um abordo ou a celebração de um casamento 

homossexual quando garantidos por lei, por exemplo. Princípios e valores que já discutimos 

também em outros momentos, e que por isso podemos identificar que essas ideias não surgem 

nos últimos anos. O terreno do debate político e religioso sobre a liberdade de crença e a 

perseguição religiosa vem sendo preparado há mais de 30 anos, e agora está gerando frutos 

abundantes. 

Marie Gayte (2016, p. 81 – 82) destaca que um dos sinais mais notáveis da renovação 

da campanha pela liberdade religiosa – e seus impactos duradouros na vida pública – é o 

desenvolvimento de uma espécie de novo ecumenismo, impensável a cerca de uma década. 

Evangélicos, católicos e mórmons se unem em torno dos objetivos conservadores da direita 

religiosa. Não é uma união doutrinária, nem significa exatamente a superação dessas diferenças. 

Argumentamos também que não é uma união proporcional em poder e influência – a vertente 

evangélica se destaca nessas ações. Contudo, os objetivos políticos em comum e a influência 

que esses grupos somados alcançam passaram a ter mais peso nessas relações, levando a um 

ecumenismo de conveniência, onde o destaque desses grupos recai sobre os princípios em 

comum e os objetivos que querem na dinâmica da vida pública. 

Os questionamentos levantados aqui não têm como objetivo minimizar a violência e 

seus efeitos perversos, nem condenar os grupos e indivíduos que compõem as redes 

transnacionais de advocacy e fazem demandas políticas com base na linguagem da liberdade 

religiosa. Também não queremos substituir as definições prévias do que seria uma religião, ou 

do que realmente significa liberdade religiosa, por outras normas supostamente mais adequadas. 

Não consideramos isso possível – pelo menos ainda não. Nas palavras de Hurd: 

 

Estou mais interessada no que o discurso da liberdade religiosa faz do que no 
que é. Definir liberdade religiosa requer saber o que é religião. A religião é 
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um conceito complexo com uma longa genealogia. Hoje, a palavra religião 
reúne um conjunto vasto e diversificado de fenómenos sociais e culturais. É 
indiscutível que já não possa subscrever de forma convincente a ação legal ou 
a política pública internacional. Precisamos de novas palavras. (HURD, 
2013b) 

 

O interesse nesse trabalho é discutir a narrativa em torno do advocacy pela liberdade 

religiosa, e especificamente contra a perseguição do Cristianismo. Nos perguntamos como uma 

causa se vale de enquadramentos, do uso estratégico de informações nem sempre verificáveis 

(e às vezes questionáveis, como os dados sobre a quantidade de mártires cristãos), dos valores 

e da normatividade religiosa, política e social para mover uma luta que parece não ter fim, não 

importa o quanto se avance nos objetivos da causa. Analisar essa linguagem nos fornece pistas 

de como as redes conseguem engajar mais atores coletivos e individuais para o trabalho de 

proteção de uma comunidade religiosa que enfrenta resistências não muito bem esclarecidas, 

mas certamente muito bem enquadradas e propagadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando todas as discussões feitas até aqui, passamos agora para a apresentação 

de conclusões possíveis para nossa pesquisa. Nas páginas anteriores, buscamos delimitar nosso 

escopo teórico para analisar a militância transnacional contra a perseguição religiosa no período 

pós-Guerra Fria. Considerando esse fenômeno como transnacional e doméstico, optamos por 

um caminho multidisciplinar, dialogando com as áreas de Relações Internacionais, Estudos da 

Religião e Ciências Sociais. Nosso diálogo foi marcado pela ontologia construtivista, por isso 

explicamos o que significa a teoria do construtivismo. A principal premissa dessa vertente é 

que vivemos em um mundo socialmente construído, onde as pessoas fazem a sociedade e a 

sociedade faz as pessoas em um processo concomitante. Ou seja: o construtivismo considera 

que não há primazia de agentes ou das estruturas. 

Ao afirmar isso, estabelecemos que o significado das estruturas deriva do contexto 

social, o que direciona o foco das análises baseadas no construtivismo para ideias, valores e 

normas que refletem e também delimitam as ações dos agentes. Dizer que as opções de ação 

são delimitadas implica em assumir que os agentes fazem escolhas e tomam decisões de acordo 

com seus interesses e objetivos, e isso abre um debate em relação a racionalidade dos atores. 

Esclarecemos que o construtivismo não nega as dimensões racionais e materiais, mas 

argumenta que são as ideias e os processos comunicativos que definem a percepção e a 

influência que as questões materiais podem ter sobre a construção dos interesses e das 

preferências, e como isso delimita as decisões dos atores. 

Com isso, também seguimos pela discussão de como a ciência positivista tem 

dificuldade com as questões subjetivas do construtivismo, e localizamos nossa pesquisa no lado 

pós-positivista do campo científico. Consideramos essa abordagem como necessária para 

analisar o fenômeno religioso no campo internacional, por causa das limitações tradicionais que 

a disciplina de Relações Internacionais apresenta ao lidar com questões de religião. Porém, 

argumentamos a favor da relação entre as Relações Internacionais e os Estudos de Religião, 

com base nas outras possibilidades de análise disponíveis na disciplina. Considerando autores 

e autoras que já trabalham esses dois campos em conjunto, identificamos que também aqui o 

viés positivista dificulta o diálogo, e seguimos por caminhos mais pós-positivistas na 

delimitação teórica escolhida para discutir a militância cristã contra a perseguição religiosa. 

Após essa discussão de base, passamos para a abordagem da teoria sobre redes 

transnacionais de advocacy desenvolvida por Keck e Sikkink, nossa literatura de referência na 
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pesquisa. Porém, optamos por dialogar com outros autoras e autoras, das áreas de Sociologia, 

Relações Internacionais, Religião e Filosofia, para enriquecer e atualizar nossa compreensão 

teórica sobre o fenômeno transnacional da defesa de direitos. Debatemos o significado de redes 

de advocacy, e demonstramos como são movidas por princípios e valores compartilhados. 

Mesmo sem dispor de poder e força no sentido tradicional desses termos, argumentamos que 

sua vantagem está na informação e nos usos criativos que fazem dela, pois os grupos de ativistas 

dependem desse uso da informação e de suas crenças para estimular a ação e o engajamento na 

causa que defendem. 

Destacamos a dimensão dos princípios, adotando uma abordagem diferente das 

perspectivas racionalistas na análise de como interesses são moldados dentro do trabalho de 

advocacy. Organizações e indivíduos são empreendedores políticos que mobilizam recursos 

como informações e adesões. Reforçamos o papel de destaque que as ONGs exercem nos 

trabalhos de advocacy, e como estuda-las pode contribuir para uma compreensão melhor dos 

movimentos por direitos. O foco que Keck e Sikkink colocam no papel dos valores dentro do 

advocacy é consistente com argumentos da literatura de movimentos sociais, e é consistente 

com o que falamos previamente sobre construtivismo.  

Apresentamos algumas justificativas para o surgimento e crescimento das redes 

transnacionais de advocacy, considerando e problematizando explicações históricas, sociais, 

normativas e tecnológicas. Destacando a relevância do uso da informação para a militância 

transnacional, buscamos aprofundar a discussão sobre a criação de quadros, demonstrando as 

possibilidades e implicações do uso dessa estratégia. Finalizamos essa etapa discutindo a 

efetividade dos processos de enquadramento.  

No capítulo seguinte, percorremos o caminho histórico do desenvolvimento da 

militância contemporânea pela liberdade religiosa. Seguindo uma linha do tempo, nossa 

observação começou no período seguinte à Segunda Guerra Mundial, chegando ao começo do 

século XXI. Abordar esse longo período de tempo foi necessário para captar os acontecimentos 

decisivos na formação do advocacy religioso transnacional que temos hoje: uma militância que 

atua em redes, com tensões entre abordagens mais amplas e inclusivas dos direitos humanos e 

leituras mais restritas e direcionadas para o Cristianismo. 

Procuramos salientar as duas fases temporais que marcaram o surgimento e a 

reconfiguração da causa da igreja perseguida: a fase de desenvolvimento do conjunto de normas 

de direitos humanos universais, que teve seu momento logo após a Segunda Guerra; e o 

momento após a Guerra Fria, onde as percepções e objetivos dos ativistas contra a perseguição 

foram reconfiguradas e expandidas. Observamos também o começo do século XXI, para 
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discutir a consolidação da narrativa da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos e cristãs 

pelo mundo. 

Observar o desenvolvimento do projeto global de implementação de direitos humanos 

universais foi necessário para acompanhar como as normas supranacionais foram moldadas – 

e também moldaram – uma percepção não universal e não neutra desses direitos, 

especificamente daquele que garante a liberdade religiosa. A Declaração Universal de Direitos 

Humanos, grande referência para a militância, foi analisada com o objetivo de compreender as 

marcas políticas e religiosas específicas e historicamente situadas que fazem parte de um texto 

declaradamente universal. 

Dessa análise, observamos como a ideia geral de liberdade religiosa é marcada por uma 

ideia particular de Cristianismo protestante, que atualmente já é naturalizada como a definição 

essencial de religiosidade: o direito a crer – dimensão privada da consciência que reflete ideias 

secularistas ao mesmo tempo que garante vantagens religiosas no campo evangelístico, uma 

vez que o conceito moderno de crença se assenta sobre a premissa da escolha. 

Pudemos discutir também como, em nome dessa interpretação, o ativismo específico 

pela igreja perseguida teve início, quando o comunismo foi considerado o grande inimigo da 

democracia, dos ideais liberais e da igreja. Os regimes comunistas eram vistos como formas de 

governo que impediam os direitos das pessoas – incluindo aí o direito à liberdade religiosa. 

Essa fase presenciou o surgimento de empreendedores ativistas, que declaravam atuar como 

podiam de maneira a auxiliar qualquer cristão ou cristã que estivesse impedido de exercitar a 

sua fé no mundo comunista. O contrabando de bíblias foi emblemático desse período; era a 

principal estratégia de enfrentamento político e de capacitação religiosa. Essa estratégia 

também mostra como, desde seu início, o ativismo por essa causa já era transnacional e atuava 

em redes. 

Concluímos que o pano de fundo evangelístico da causa que declara defender o direito 

de pessoas já convertidas ficou claro: religiosos ajudando religiosos a cumprirem o grande 

chamado do Cristianismo, que é evangelizar outras pessoas – dando a elas o direito de 

escolherem seguir à Jesus Cristo. Percebemos que o contrabando de bíblias foi uma estratégia 

polêmica: seu grande impacto performativo foi tão amado quanto odiado. Porém, ficou claro 

que foi uma estratégia bem-sucedida, e o discurso de defesa de cristãos e cristãs contra o 

comunismo possibilitou o surgimento de muitas organizações de advocacy dessa causa. 

Ministérios que começaram com o chamado de uma única pessoa se tornaram organizações 

grandiosas, com bases pelo mundo capazes de atuar de mais maneiras do que apenas 

contrabandear bíblias. 
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Após a Guerra Fria, o comunismo pareceu finalmente derrotado no campo político e 

cultural, e isso fez com que as igrejas se reorganizassem em torno de novos e maiores objetivos, 

agora que o mundo era entendido como uma região liberada para a propagação da palavra de 

Jesus Cristo. A ameaça da perseguição, contudo, não desapareceu: o comunismo não era mais 

o principal inimigo da Igreja. Com as transformações da década de 1990, a preocupação com o 

comunismo não desaparece totalmente, mas fica em segundo plano, cedendo o lugar de 

prioridade para o Islamismo radical. Agora, as novas regiões de preocupação ficam mais 

difusas, e um recorte geográfico de ataque surge: a janela 10/40, região que pega países muito 

pobres do Oriente Médio e do norte da África. 

A partir desse ponto, buscamos compreender como, apesar de tantos pontos de tensão, 

esse advocacy religioso segue forte e discursivamente blindado. Procuramos nos concentrar na 

análise dos valores e princípios – políticos, morais, históricos e religiosos – que orientam e 

legitimam o movimento transnacional de advocacy contra a perseguição do Cristianismo. Desse 

modo, iniciamos uma discussão aprofundada do imaginário de martírio que faz parte da 

identidade cristã. Debatemos a origem dessa característica, que desde o início da religião esteve 

presente como um desafio para a Igreja. A figura histórica do mártir representa mais do que um 

testemunho factual, mas uma interpretação de uma violência sofrida em decorrência da fé em 

Cristo. Dessa maneira, salientamos como a contagem e a recontagem das histórias 

martirológicas do começo do Cristianismo se perpetuou até a atualidade, sendo 

instrumentalizada como um princípio ligado à identidade dos seguidores e seguidoras de Cristo. 

Essa discussão foi necessária para compreender como o movimento contemporâneo de 

defesa da igreja perseguida perpetua e reinterpreta o sofrimento e o martírio na atualidade. Para 

exemplificar isso, lançamos mão do recurso metodológico do estudo de caso, destacando uma 

organização não governamental como exemplo pedagógico para observar mais de perto, através 

de nossas bases teóricas, como surge uma rede de advocacy e como o movimento que 

estudamos durante toda a pesquisa consegue se desenvolver, se legitimar e se manter ativo 

durante mais de meio século. 

Escolhemos a organização Portas Abertas como exemplo, devido ao seu pioneirismo e 

seu alcance dentro do espectro mais amplo do movimento. Além disso, das organizações citadas 

até então, a Portas Abertas é a única que atua no Brasil, o que aumentou significativamente sua 

relevância para nossa pesquisa, que é desenvolvida em solo brasileiro. Há no mundo uma 

grande variedade de organizações que lutam por direitos religiosos com foco no Cristianismo; 

contudo, no Brasil a única organização do tipo a pautar o debate da liberdade religiosa visando 
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os direitos específicos da fé cristã é a Portas Abertas. Por isso, argumentamos que compreender 

melhor sua atuação contribui para o debate maior sobre a liberdade religiosa. 

Analisamos também a narrativa sobre seu fundador, Irmão André, figura emblemática no 

meio evangélico, sendo considerado o primeiro contrabandista de Bíblias para países 

comunistas da Europa. Herói da fé, sacrifício vivo e empreendedor político são alguns dos 

adjetivos que podem ser atribuídos a esse homem. Enquadrado como uma pessoa simples, seu 

exemplo de vida é relatado seguindo princípios da tradição hagiográfica, que destacam a 

grandiosidade do chamado divino que ele sente ter recebido em sua juventude para auxiliar a 

igreja cristã que estaria para morrer dentro dos países comunistas. A partir da análise da Portas 

Abertas, abordamos suas estratégias de divulgação e engajamento através de materiais 

institucionais escritos e de audiovisual. Identificamos também como eventos de simulação de 

perseguição e o consumo de acessórios e peças de vestuário oferecem um caminho de 

performance da perseguição e do martírio para pessoas que estão em regiões onde a liberdade 

religiosa do Cristianismo está assegurada. 

Observando os enquadramentos de base bíblica utilizados para justificar essa militância, 

percebemos como as escrituras canônicas da religião cristã são interpretadas e 

instrumentalizadas para construir uma base teológica que testifique o caráter inexorável da 

perseguição na vida dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Observamos como essa 

estratégia ressignifica um fenômeno inicialmente repugnante, a perseguição sistemática, 

enquadrando o sofrimento e o martírio como sinais de benção, dignidade e perseverança. Nessa 

lógica, concluímos que para a militância contra a perseguição, o martírio é uma experiência 

permanente e em eterna renovação na história da Igreja. Como promessa de bem-aventurança 

e experiência mimética do sofrimento e do sacrifício de Jesus Cristo, a perseguição religiosa 

adquire um status desejável e honroso 

Ao avançar temporalmente e deslocar a análise para o século XXI, concluímos que a 

linguagem de direitos humanos ganhou legitimidade no sistema internacional, e as 

argumentações da necessidade de proteger os direitos de religião e crença passaram a ser feitas 

mais em termos seculares do que em termos religiosos. Essa posição não foi unânime, e gerou 

debates entre ativistas que defendiam garantias mais amplas de direitos e militantes que estavam 

focados nas questões religiosas. A linguagem dos direitos humanos prevaleceu, mas a 

abordagem específica não foi superada; em vez disso, os defensores da causa da igreja 

perseguida passaram a instrumentalizar essa forma discursiva a seu favor: garantir a liberdade 

do Cristianismo passou a ser visto como uma maneira de alcançar a liberdade efetivamente. 
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Essa visão se consolidou sobre a interpretação de que o cristianismo é a religião mais 

perseguida do mundo – afirmação defendida com dados e propagada com testemunhos que 

humanizam o discurso. No fim do capítulo, discutimos sobre as metodologias de avaliação da 

perseguição ao Cristianismo e sobre se há ou não um martírio em massa de cristãos e cristãs. 

Não negamos a ocorrência de casos severos de hostilidades e violência, nem desqualificamos o 

trabalho e a dedicação das pessoas envolvidas na defesa dessa causa. Seguimos nossa pesquisa 

questionando as maneiras como o advocacy funciona, os dados imprecisos, e as possíveis 

consequências políticas e sociais de seguir o projeto de implementação de direitos religiosos 

com base na narrativa de perseguição que existe hoje.  

Concluímos que nessa discussão, os sujeitos que não se identificam com o discurso 

mainstream da liberdade religiosa acabam sendo marginalizados socialmente, correndo o risco 

do silenciamento, da exclusão e da perda de direitos. Cada vez mais, a linguagem da liberdade 

religiosa se torna um instrumento retórico moralizante, e uma estratégia de acirramento de 

diferenças que eram mais difusas dentro das múltiplas características que formam as identidades 

dos sujeitos. Ao finalizar a dissertação, o prognóstico não parece bom. Contudo, aproveitamos 

esse momento de encerramento para relembrar que muitos avanços sociais, políticos e 

religiosos acontecem em ondas: direitos e liberdades são conquistados, e enfrentam uma reação 

mais conservadora e excludente, que depois pode ser mitigada por novos avanços e conquistas. 

Pontos que poderão ser aprofundados e analisados em futuras pesquisas. 
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