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Resumo 

 

Após a 19ª Parada LGBT de São Paulo, grupos evangélicos reagiram invocando o conceito 

de cristofobia para legitimar ações punitivas, além de se posicionarem como vítimas em 

relação ao episódio. O objetivo do artigo é compreender quais elementos são utilizados por 

esse grupo político para a criação de uma narrativa de vítima. A partir do episódio, foram 

analisadas e comparadas notícias de sites jornalísticos de grande veiculação e sites 

jornalísticos destinados ao público evangélico. Ao final, será concluído que o 

posicionamento como vítima é elemento central nas lutas políticas contemporâneas e objeto 

de disputa tanto por setores políticos conservadores quanto por grupos minoritários. 
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Introdução 

 

 No dia 7 de junho de 2015, durante a realização da 19ª Parada do Orgulho Gay de 

São Paulo, a travesti Viviany Beleboni protagonizou uma cena que resultou, nos dias 

seguintes, na polêmica que articulava a reivindicação direito da população LGBT ao ataque 

às crenças religiosas cristãs. Com o objetivo de representar o sofrimento da população de 

gays, lésbicas, bissexuais e transexuais no Brasil, Viviany foi cenicamente crucificada, 

remetendo ao imaginário cristão, utilizando-se de uma placa com os dizeres “Basta 

homofobia LGBT”. Nos dias seguintes, um projeto de criminalização da cristofobia foi 

apresentado na Câmara dos Deputados, prevendo quatro a oito anos de prisão, acrescidos de 

multa e sem direito a fiança. Na mesma semana, uma sessão do Congresso Nacional que 

debatia a reforma política foi obstruída por uma manifestação parlamentar em que 

deputados evangélicos portavam cartazes com várias imagens de manifestações em que 

figuras cristãs eram atacadas com os dizeres “Você é a favor disso?” – apesar de 

apresentadas como sendo da referida Parada LGBT, muitas delas foram tiradas em 

manifestações diversas, em outras datas e locais. O episódio em questão é exemplar da 

criação de uma narrativa de perseguição religiosa em que os cristãos e seus valores são 

considerados atacados por grupos que reivindicam direitos para a população LGBT. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Mestrando em Comunicação e Cultura pela ECO-UFRJ 
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 Por meio de levanetamento teórico buscaremos revelar quais elementos históricos se 

encontram presentes nesses discursos, e quais novidades eles oferecem em relação à história 

dos movimentos conservadores. Partimos de notícias em sites jornalísticos, como O Globo, 

Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo  e G1, assim como portais evangélicos, como 

Portal Padom, Folha Gospel, Gospel Prime, Gospel Mais e CAPD News em relação ao 

caso, e da análise da legislação proposta em retaliação ao acontecimento na 19ª Parada 

LGBT de São Paulo. Também foram selecionadas notícias desses sites através da palavra-

chave “cristofobia”. Essa investigação tem como objetivo explicitar as construções 

discursivas por trás do enquadramento feito pelos setores evangélicos. Mais do que 

descritivos, esses meios de comunicação produziram possibilidades de interpretação do 

evento distintas dos meios de comunicação tradicionais, reduzindo a dimensão de protesto e 

enfatizando agressividade e elementos de perseguição religiosa dentro de um conxtexto 

global supostamente anticristão. 

 

A vítima como elemento de disputa política. 

 

 O final dos anos 1960 foi marcado pela crescente mobilização social em lutas 

identitárias, como o movimento pelos direitos civis de negros, mulheres e LGBTs. As 

décadas seguintes se caracterizaram pela intensificação do discurso conservador em 

contestação às vitórias iniciais dos grupos minoritários, através da reconfiguração 

estratégica na luta pela marginalização da população LGBT. A primeira metade dos século 

XX foi marcada pela reificação da moral sexual que se desenvolve no século XIX, baseada 

na emergência do discurso psiquiátrico em que os distúrbios sexuais são diagnosticados em 

relação a uma norma tida como correta – a heterossexualidade (DAVIDSON, 2001; KATZ, 

2013) . Até a emergência dos movimentos identitários na segunda metade do século XX, os 

sujeitos desviantes em relação à norma tinham como destino ou a cadeia ou o hospício, e a 

mobilização política desses seres era praticamente inexistente.  

 A segunda metade do século XX, por outro lado, viu o nascimento de uma nova 

forma de demanda política. Enquanto anteriormente ideais como nação e classe eram os 

principais posicionamentos nesse campo, as lutas de minoria marcaram a ascensão da 

política identitária, conjugando em um mesmo campo pessoas de classes diferentes. Dessa 

forma, um sujeito de classe trabalhadora e um alto executivo podem se nas mesmas fileiras 

da luta política como sujeitos com uma identidade comum. Stuart Hall (1998, p.12) afirma 
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que o sujeito “está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias e não resolvidas”. Guiddens (2002) identifica, na 

valorização da identidade, a criação de projeto reflexivo do eu, em que o sujeito deve 

repensar as próprias práticas constantemente como consequência da lógica da modernidade 

tardia que abalou a certezas através da reflexividade própria de seus sistemas abstratos. 

Como indica Lunbeck (2014, p.115), o primeiro autor a caracterizar a identidade na acepção 

próxima da modernidade tardia foi o psicanalista Erik Erikson, relacionando-a ao conceito 

de auto-estima. A relação entre identidade e auto-estima tem sua contrapartida na rejeição 

do sofrimento. Diferentemente das lutas de classe do século XX, em que a ênfase recaía 

sobre a assimetria social dos trabalhadores e sua impossibilidade de serem donos das 

condições materiais de existência, a ênfase das lutas minoritárias recai sobre o sofrimento 

decorrente do não reconhecimento ou do estigma na forma de exclusão de direitos civis. 

 Dessa forma, uma das características desses movimentos é o posicionamento como 

outsider, isto é, uma minoria que contraria o pensamento dominante. Segundo a historiadora 

Grace Elizabeth Hale (2011), a partir da década de 1950 a produção de uma série de críticas 

à sociedade massificada ajudou a construir um ideal de outsider que, por se considerar 

antagônico à massa homogeneisada pela indústria cultural, seria mais autêntico, qualidade 

muito valorizada na sociedade norte-americana. Hale observa que esse posicionamento 

passa a ser criado a partir da classe média, que inicialmente romantiza as populações que 

não tinham acesso ao mainstream, como a população negra e os folks. Dessa forma, a 

juventude de classe média americana passa a estabelecer um diálogo com culturas não 

dominantes, proporcionando visibilidade midiática para a afirmação de contraculturas e 

participando da luta de contestação social.  

Apesar desse novo posicionamento propiciar uma série de tensões entre os 

militantes, a afirmação das lutas políticas passa a se dar pelo enquadramento como grupo 

identitário culturalmente distinto oprimido. Esse enquadramento é diferente, por exemplo, 

das reivindicações da primeira onda feminista, em que se fazia um apelo a valores comuns. 

A inserção das mulheres da vida pública, através do sufrágio, era reivindicada como uma 

consequência lógica dos ideais igualitários fundadores das sociedades burguesas (Abreu, 

2002).  

A formulação dessa nova política de identidade permitiu, curiosamente, que grupos 

conservadores e cristãos americanos, a partir da década de 1980, passassem a adotar as 

mesmas táticas de desobediencia civil e de construção de movimento social dos grupos 
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identitários identificados com a esquerda do espectro político. Hale observa que o 

desenvolvimento dessa apropriação conservadora do outsider foi feita simultaneamente 

com o crescimento do pentecostialismo. Esses grupos passam a se construir como oposição 

a um establishment supostamente prograssista e que oprime os valores da sociedade cristã.   

 Uma outra forma de considerar o outsider é tê-lo como vítima. Ela se torna, então, 

elemento central de disputas políticas na contemporaneidade. Se o discurso conservador 

advoga para si o estatuto de vítima, não se trata de mero oportunismo, mas sim de uma 

consequência natural de uma sociedade em que o sofrimento perde a função social de 

redenção e deve ser evitado a todo momento através da requisição ao Estado por proteção 

(Vaz, 2010). Numa sociedade marcada pela centralidade das emoções a ênfase no 

sofrimento é outro aspecto das lutas políticas. Esse processo é fundamentado no que Wendy 

Brown (1995) classifica como logica da dor. Para ela, os movimentos minoritários deixaram 

de erguer suas críticas ao sistema capitalista e passaram a enfatizar a dor que decorre das 

assimetrias sociais. Ao lutarem usando seu sofrimento como bandeira e não mais a crítica 

ao sitema, eles legitimam o ideal burguês. A dor, sendo elemento comum da experiência 

humana passa a ser apropriada pelos movimentos conservadores nesse momento em que se 

torna a justificativa da luta política. A fomulação dessa política pode ser resumida, como 

aponta Vaz, como “sofro por culpa do outro”. 

A lógica da dor passa a não ser apenas uma nova mentalidade dos grupos de 

esquerda que visam uma mudança e uma integração na sociedade de elementos 

marginalizados. Ela também é estratégica na manutenção do poder pastoral do estado e 

como forma de conservar e intensificar o poder estatal sobre o indivíduo. Dentro desse 

ambiente, torna-se observável o esforço dos setores conservadores em articular seus medos 

e anseios na forma de sofrimento e, a partir disso, exigir a intensificação do caráter coercivo 

do estado sob a alegação de serem protegidos. Jonathan Simon (2004) observa que, a partir 

da década de 1980 a vítima de crime passa a ser um dos elementos centrais nas disputas 

eleitorais e na criação de leis norte-americanas. Segundo o autor, toda época tem um tipo de 

sujeito ideal que a legislação busca proteger e cujos direitos deve assegurar. Apesar de o 

crime sempre ser uma preocupação fundamental do processo legislativo, nesse momento 

Simon identifica o surgimento de uma nova racionalidade criminológica através da 

experiência de vitimização, seja ela real ou imaginada. Uma das observações de Simon é de 

que a criação de categorias investidas de poder cria incentivos para que as pessoas, por 

conta própria, defendam a manutenção dessas categorias. Se a vítima era associada à 
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demanda por indenização e colocada sob suspeita (FASSIN; RECHTMAN, 2009), agora 

essa categoria investida pelo poder conta com a solidariedade geral. Até porque essa nova 

vítima não busca mais a indenização ou compensação financeira, mas o enrijecimento do 

aparato coercivo do estado. 

 Outro ponto em comum tanto aos movimentos de esquerda quanto aos movimentos 

de direita é a ênfase na punição estatal como solução. A principal arma dos movimentos 

sociais contra a homofobia nos últimos anos foi o projeto de lei 122-2006, que equiparava a 

homofobia ao racismo, propondo punição de prisão inafiançável de dois a cinco anos. Após 

longos debates, o projeto de lei foi arquivado em 2015, mas os movimentos sociais LGBT 

continuam se articulando para que projetos semelhantes voltem à pauta do Congresso. Esse 

projeto serviu e ainda serve de modelo, sendo considerado o ideal por esse segmento. 

Confirmando os diagnósticos em relação à vítima e sua demanda por reconhecimento 

estatal,  Maria Lúcia Karam (1996) denomina esse fenômeno de “esquerda punitiva”. 

 A queda das grandes narrativas cedeu lugar a objetivos mais pragmáticos, em que os 

campos progressistas buscam o uso da justiça contra a “criminalidade dourada”, isto é, a 

criminalidade cometida pelos setores dominantes, sem se questionar até queponto a 

manutenção de um poder penal é justamente o elemento importante na manutenção de uma 

sociedade desigual e hierarquizada. A esquerda punitiva revela, além da falta de criatividade 

política capaz de reinventar modelos alternativos, uma resignação ao modelo vigente, e a 

súbita confiança de que a prisão é solução para alguma coisa. Essa estratégia política 

contém uma armadilha: se é aparentemente inegável o sofrimento causado pela 

discriminação, esse sofrimento é solucionado pelas táticas tradicionais do discurso 

conservador. Assim como ele possibilita visibilidade e ações mais fáceis de atingir do que a 

utopia de uma revolução política, ele também fornece terreno comum aos grupos 

conservadores em disputa. Batista (2008, p.12) afirma que enquanto nos anos 1970 o 

recrudescimento da pena parecia inevitável, o que ocorreu nos anos seguintes foi justamente 

o contrário, e a prisão se fortaleceu a partir das demandas vinculadas aos grupos de esquerd 

através da categoria da vítima. Da mesma forma que os cristão americanos contra o aborto 

se apropriaram dos sit-ins que surgiram com o movimento negro americano, hoje o 

movimento evangélico se apropria da categoria de vítima para defender suas pautas com o 

mesmo caráter punitivo. A partir dessa concordância tácita, determinar qual vítima é a 

verdadeira se torna a arma discursiva dos grupos em questão.  
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As primeiras reações a avanços de LGBTs na forma de vítima 

 

 No caso da população LGBT, a primeira reação na forma de estatuto vítima, por 

parte dos setores conservadores religosos, foi através do ataque à homossexualidade como 

um risco oferecido para as crianças. Entendidos como sexualidade pura, os indivíduos 

LGBTs colocariam em risco o futuro das crianças e até os converteria em gays de tenra 

idade. Isso se deve à ideia comum de que as crianças devem ser protegidas dos perigos 

sexuais e que qualquer contato entre um adulto e uma criança deve ser visto com suspeita e 

ressalvas. Essa parece ser uma concepção natural de um modelo familiar vigente que é 

tributário das revoluções burguesas, em que a família se torna estratégica do ponto de vista 

do Estado e em que a criança se torna o elemento central da família (FOUCAULT,  2014; 

ROUDINESCO, 2003). 

 O uso político da vítima de pedofilia, real ou virtual, se faz urgente para os setores 

conservadores porque é uma forma de ataque às conquistas LGBTs sem, no entanto, esse 

ser o motivo alegado. A primeira campanha norteamericana organizada explicitamente 

contra os direitos dos LGBTs, em 1975, logo após uma legislação anti-discriminação ser 

aprovada na Florida, se chamava Save our children (BRONSKI, 2011). Sob o pretexto de 

proteger as crianças, a campanha teve grande sucesso na revogação desses direitos 

conquistados. Até hoje é frequente a associação entre homossexualidade e pedofilia, sendo 

representativa a fala da então deputada Miriam Rios, em 2011, num discurso na Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, em que ela combatia a aprovação de uma lei que 

criminalizava a demissão por causa da orientação sexual utilizando-se do argumento de que 

a lei impediria que ela demitisse um funcionário que viesse abusar de seus filhos. 

 Diante do avanço das pautas LGBTs e da criação de legislações específicas para 

proteger esse segmento, os grupos conservadores religiosos buscaram outras armas para se 

posicionar contra esses sujeitos, considerados dentro da lógica religiosa a manifestação de 

um pecado altamente condenável. Essa nova readequação envolve uma reciclagem de 

estratégias anteriores, como a associação das sexualidades não heteronormativas à DSTs e à 

pedofilia, além da criação de uma narrativa de intolerância religiosa e demandam a proteção 

contra a ameaça que eles representam em termos de enfraquecimento da família e restrição 

da liberdade de culto. São esses elementos que os outsiders evangélicos utilizam como 

propósito para suas ações políticas. 
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A Parada LGBT de São Paulo: manifestação de cristofobia  

 

 No dia 7 de junho de 2015 ocorreu a 19ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na 

Avenida Paulista. As Paradas de Orgulho LGBTs nasceram na comemoração de um ano da 

Revolta de Stonewall e foram assimiladas por diversos países, se tornando palco para 

reivindicações de direitos e comemorações de conquistas, assim como a afirmação da 

normalidade dos sujeitos LGBTs. Com o tema "Eu nasci assim, Eu cresci assim, Vou ser 

sempre assim: Respeitem-me", o evento combinou comemoração com manifestações contra 

a homofobia, pedindo a sua criminalização. Em um dos carros, a travesti Viviany Beleboni 

aparecia cenicamente crucificada, suja de sangue, com os dizeres “BASTA HOMOFOBIA 

LGBT”. Segundo a própria, a intenção era fazer uma analogia da crucificação de Cristo à 

violência sofrid
3
, em especial, pelas travestis no país que, em 2015, foi recorde em 

assassinato de transexuais com motivações de intolerância à sua identidade de gênero. 

 Se em algumas manifestações de setores que se opõem às igrejas católicas e 

evangélicas, símbolos religiosos cristãos são atacados como forma de protesto, é 

sintomático de uma cultura marcada pelo uso político do sofrimento que a imagem de Jesus 

seja simbolizada como uma experiência comum. Enquanto os religiosos conferem ao 

sofrimento de Cristo algo purificador, isto é, algo que lhe fornece uma qualidade  ao 

garantir que só o filho de Deus poderia passar por tal situação e ainda assim amar os 

homens (ou, como Nietzsche afirma em Genealogia da Moral, um sofrimento que 

transforma Cristo em um credor de uma dívida que nunca será quitada), a narrativa 

simbólica da vítima permite que Jesus seja transformado em uma analogia à vida das 

transexuais uma vez que tanto um quanto outro são sofredores em um mundo intolerante. 

Viviany Beleboni, comentando sobre o caso, afirmou: “Usei as marcas de Jesus, que foi 

humilhado, agredido e morto. Justamente o que tem acontecido com muita gente no meio 

GLS. Somos crucificadas o ano todo"
4
. 

 Desde a entrada dos LGBTs na vida política, os discursos conservadores se 

estruturaram a partir de um discurso de réplica, em que há uma narrativa de perseguição 

religiosa ao mesmo tempo em que vítimas cristãs devem ser protegidas. Natividade e 

Oliveira (2009) apontam dois elementos centrais nos discursos religiosos: a narrativa de 

                                                 
3 No dia 8 de junho, em desabafo na sua rede social, Viviany escreveu: “Jesus morreu por todos e foi humilhado, motivo 

de chacotas, agredido e morto, que é o que vem acontecendo diariamente com LGBTs, por não termos leis.” 
4
 Transexual encena crucificação de Cristo na Parada Gay de SP, 8 de junho de 2015. Disponível em: 

http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/transexual-encena-crucificacao-de-cristo-na-parada-gay-de-sp- 

04020E9C3972E4A15326?types=A. Acessado no dia 09/01/2016 
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uma perseguição religiosa e a reencenação de uma batalha espiritual, em que os cristãos 

representam na Terra a batalha contra o mal. A intensificação da narrativa de perseguição 

religiosa se dá de forma intensa a partir da criação do PL 122/06, que criminaliza a 

homofobia. Os autores observam que houve uma queda nos discursos que apontam os 

LGBTs como anormais que precisam ser curados e passam a enfatizar a perseguição que 

esses sujeitos estariam cometendo ao tentar aprovar a referida lei. 

 A narrativa da perseguição religiosa é construída a partir da afirmação de que os 

avanços LGBTs seriam um cerceamento à liberdade de culto, pois impossibilitariam um 

pastor de dizer que a homossexualidade é errada; à instituição familiar tradicional, que seria 

desmanchada a partir do momento em que esses sujeitos fossem incluídos nela; à liberdade 

profissional, pois impediriam que psicólogos cristãos pudessem oferecer tratamentos para 

LGBTs insatisfeitos com a sua condição; à liberdade pessoal de livre expressão. 

 Curiosamente, o homossexual insatisfeito com a sua condição é escolhido como 

uma das vítimas que esse discurso religioso busca defender, e que, devido à suposta 

perseguição religiosa, está de mãos atadas. Ignora- se, nessa abordagem, o questionamento 

se a inconformação com a própria sexualidade não é mais digna de ser tratada do que a 

sexualidade em si. O caso da psicóloga cristã, Marisa Lobo, é ilustrativo: ela teve o registro 

profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná após denúncias dos 

movimentos LGBTs de que ela estaria utilizando seu consultório para fazer proselitismo e 

propor a cura de homossexuais a partir de uma abordagem cristã, além de se utilizar de 

elementos cristãos para sua divulgação profissional. A jornalista Rachel Sheherazade, 

comentando sobre o caso, questionou: “o Conselho de Psicologia, eivado de preconceito e 

arbitrariedade, decidiu processá-la. Seria um caso de cristofobia?”
5
 

 A criação de leis específicas contra a discriminação dos LGBTs é entendida como 

uma assimetria em relação aos heterossexuais, que não possuiriam nenhuma lei que lhes 

assegure direitos. Dessa forma, emerge assim termos próprios para a designação dessa 

vítima religiosa, a saber, cristofobia e heterofobia. 

 A nossa pesquisa identificou que a formação da ideia de uma perseguição religiosa 

não é constituída apenas como uma perseguição de setores específicos contra cristãos 

(LGBTs, feministas e etc), uma criação de uma narrativa de um povo essencialmente 

perseguido no mundo inteiro, por todos os lados, pela crença em Cristo. Uma das 

características dessa narrativa é a presença constante de notícias sobre o tratamento dado 

                                                 
5 Rachel Sheherazade comenta julgamento de Marisa Lobo: “Cristofobia”. Disponível em: 

https://noticias.gospelprime.com.br/sheherazade-marisa-lobo-cristofobia/. Acesso: 14 de dezembro de 2015. 

https://noticias.gospelprime.com.br/sheherazade-marisa-lobo-cristofobia/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 9 

aos cristãos nos países de origem muçulmana. Raramente o fato é noticiado com um recorte 

de perseguição localizada, sendo sempre enfatizado o fato de que são amostras de uma 

perseguição maior, anunciada pela bíblia, e que estaria sendo armada por várias frentes. A 

cristofobia, semelhante ao antissemitismo, seria antes de tudo a perseguição a um povo, 

pouco importando de onde venha o ataque. Em entrevista ao site evangélico Gospel Mais, 

ao ser questionado sobre a existência da cristofobia, o pastor Marco Feliciano respondeu: 

 

No mundo ela é declarada. Basta ver os países muçulmanos que assassinam cristãos 

e ateiam fogo em igrejas. No Brasil, declaradamente não, mas de maneira sorrateira, 

com passos de algodão, de maneira subliminar via mídia secular e ativistas do 

aborto e gays, estes fazem de tudo para que tudo que lhes prejudique sejam os 

cristãos os culpados.
6
 

 

 O site evangélico Gospel Prime noticiou, em 2015, que a perseguição aos cristãos 

na atualidade seria a maior da história, argumentando que “é possível afirmar que os 

seguidores de Jesus nunca foram tão perseguidos. A situação é especialmente difícil no 

Oriente Médio, o berço das maiores religiões do mundo.”
7
 

 Através dessa argumentação, especialmente entre os cristãos evangélicos, criou-se 

uma identidade de povo perseguido que, dada a sua condição de estar sempre se 

considerando em perigo, deve se articular politicamente e se unir, apesar das divergências 

entre igrejas, para derrotar o Outro que o persegue. Contraditoriamente, quando em debates 

públicos sobre a aprovação de determinadas leis, a ideia de um povo perseguido é 

intercalada com a ideia de que esse povo é a maioria da população e, por isso, tem o poder e 

a legitimidade de aprovar aquilo que for de seu interesse. A formação política desses setores 

coincide com algumas considerações de Adorno (2007, p.137) sobre a prática do discurso 

fascista. Elas se apresentem atuais em relações a táticas desses grupos. Algumas das 

características que ele observa nos agitadores fascistas são: eles sempre descrevem a si 

mesmos como lobo solitários, cidadãos saudáveis e bons, não enunciam explicitamente uma 

superioridade, antes enfatizam que são iguais aos seus discípulos em sua simplicidade; 

trocam os fins pelos meios, falando em vitória de um povo mas sem estabelecer 

explicitamente como essa vitória seria além de ela ser a realização daquilo que deve ser 

feito para atingir este fim (no caso a derrota do segmento LGBT e outros); ataca 

                                                 
6
“Cristofobia” no Brasil: Marco Feliciano, Marisa Lobo e Júlio Severo falam sobre o tema e as ameaças à liberdade de 

crença no país, 12 de agosto de 2012. Disponível em:http://noticias.gospelmais.com.br/cristofobia- marco-feliciano-

marisa-lobo-ameacas-crenca-41229.html. Acesso em: 14/01/2016 
7
Perseguição aos cristãos hoje é a maior da história, em 15 de novembro de 2015. Disponível em: 

https://noticias.gospelprime.com.br/perseguicao-cristaos-maior-historia/ Acesso em: 10/12/2015. Acesso em: 23 de maio 

de 2016. 

https://noticias.gospelprime.com.br/perseguicao-cristaos-maior-historia/
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“fantasmas” e não oponentes reais (a figura do homossexual, do pedófilo como elementos 

de perigo);  a  “dicotomia entre preto e banco, amigo e inimigo. Além disso, ele ainda tece 

algumas considerações sobre a personalidade do líder fascista: exageradamente emocional 

marcado por “bizarrices baratas”, isto é, um exagero extremo na sua entoação, marcada por 

“um fingimento, uma imitação fingida e barata de sentimentos reais, frequentemente 

autoconscientes e com certa complacência” (ADORNO, 2007, p.146). Essa descrição 

parece se adequar bastante a alguns líderes mais notórios no enfrentamento aos direitos 

LGBT, como o pastor Silas Malafaia, principal liderança evangélica a tomar frente anti-

diversidade sexual. 

A partir da narrativa de perseguição e ataque religioso, a crucificação de Viviany 

Beleboni na Parada LGBT foi enquadrada, pelos veículos evangélicos, como um ataque aos 

cristãos e aos seus símbolos. Para a construção desse enquadramento, a dimensão de 

protesto foi negada. As diversas notícias divulgadas pelos veículos religiosos foram além da 

descrição física do acontecimento, enunciando as supostas intenções por trás do ato. Esses 

veículos noticiaram o acontecimento a partir da afirmativa de que se tratava de uma 

provocação, escárnio e deboche deliberadamente escolhidos pelos manifestantes da Parada 

LGBT como um todo. O site de notícias evangélicas Gospel Mais, no artigo “Ironizaram 

sua fé. Até quando vai se calar”
8
 descreveu nos seguintes termos a crucificação de Viviany: 

 

Parada Gay desse ano novamente atacou de forma debochada símbolos do 

cristianismo. Dessa vez a transexual Viviany Beleboni desfilou na avenida 

“crucificada”. Antes de entrar no mérito de tal ato, é importante ressaltar que 

segundo o IBGE no Censo de 2010, os evangélicos eram 22,2% da população e 

católicos eram 64,6, totalizando assim 86,8% da população brasileira que professam 

a fé cristã. Ou seja, a maioria da população repudia qualquer ato que venha 

debochar de símbolos cristãos. Voltando a Parada Gay desse ano, o deboche da 

Transexual Viviany causou – não pra menos – revolta na grande maioria de cristãos, 

seja evangélico ou católico. 

 

 O mesmo site, ao noticiar o evento, teve como manchete “Com 20 mil pessoas, 

Parada Gay em SP é marcada por agressões a símbolos do cristianismo”. No meio da 

matéria, ele noticia que “diversas pessoas fantasiadas de Jesus Cristo zombavam da religião 

com gestos e dizeres ofensivos”. Desnecessário apontar que apenas Viviany estava vestida 

como Jesus, e os únicos dizeres em relação a isso era a placa acima de sua cabeça “Basta 

homofobia LGBT”. O objetivo de uma apuração jornalística preocupada com o rigor de 

                                                 
8
 Disponível em: http://colunas.gospelmais.com.br/ironizaram-sua-fe-ate-quando-vai-se- calar_10990.html. Acesso em: 

12/12/2015 
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veracidade da notícia é deixado de lado para que a construção simbólica da vítima religiosa 

possa ser feita. O site evangélico Portal Padom noticiou o acontecimento através de uma 

notícia que enfatizava uma galeria de fotos do ocorrido. Intitulada “Marcha gay zomba 

novamente da fé cristã”,  ela afirma: “A Parada Gay, que foi realizada no último domingo, 7, 

na Avenida Paulista em São Paulo, foi palco novamente da Cristofobia, onde os líderes do 

movimento LGBTS, externaram de novo o seu preconceito contra os católicos e 

evangélicos.” Na galeria de fotos exibida pelo site, há diversas fotos em que, além da 

imagem de Viviany crucificada, aparecem manifestações contra a religião cristã. Muitas 

delas têm em comum o fato de que não aconteceram na Parada LGBT, algumas nem sequer 

eram no Brasil, tampouco do mesmo ano. A matéria do site de notícias Folha Gospel teve 

como título “Parada Gay se transforma em desfile de insultos e provocações aos cristãos”
9
, 

além de descrevê-la como “o evento realizado para que lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais peçam respeito e defendam suas preferências, parece ter se tornado um 

ajuntamento de desrespeito e ataque aos cristãos.” 

 Pessoas com alta popularidade no meio evangélico, como o deputado e pastor 

Marco Feliciano, o pastor Silas Malafaia, a ex-psicóloga Marisa Lobo, entre outros, 

repercutiram essas notícias com veemência nas redes sociais e, no caso dos parlamentares 

da Frente Parlamentar Evangélica, dentro da Câmara de Deputados do Brasil. Alguns dias 

legislativos seguintes à crucificação de Viviany foram marcados por celebrações 

evangélicas dentro da Câmara, com a oração do Pai Nosso e manifestações em plenário de 

repúdio à 19ª Parada LGBT de São Paulo e à “cristofobia”. A sessão foi finalizada com 

gritos de “Viva Jesus Cristo”
10

. 

 Essa etapa de indignação ostensiva, demonstração pública de revolta, a criação de 

elementos falsos para dar suporte à queixa de cristofobia foram etapas fundamentais para a 

criação de projetos de caráter penal direcionados contra quem “ofender a fé cristã”. A partir 

da categoria de pânico moral (Miskolci, 2007), em que um objetivo é atingido através da 

criação coletiva de uma sensação de perigo, pode-se concluir que essa medida visa atingir a 

qualquer manifestação pública dos segmentos LGBTs, feministas e etc, uma vez que é de se 

esperar que movimentos que lutam pelas liberdades negadas pelo discurso cristão se voltem 

contra ele. A criação da narrativa simbólica é preparatória para a criação desses projetos 

                                                 
9
 Disponível em: http://folhagospel.com/modules/news/article.php?storyid=30329&keywords=parada+gay. 

Acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
10

 Deputados evangélicos protestam contra parada gay e rezam no plenário. Deputados evangélicos protestam 

contra parada gay e rezam no plenário. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1640504-bancada-

evangelica-faz-manifestacao-contra-parada-gay-e-reza-pai-nosso-no-plenario-da-camara.shtml Acesso em 14 de janeiro de 

2016. 

http://folhagospel.com/modules/news/article.php?storyid=30329&keywords=parada+gay
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1640504-bancada-evangelica-faz-manifestacao-contra-parada-gay-e-reza-pai-nosso-no-plenario-da-camara.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1640504-bancada-evangelica-faz-manifestacao-contra-parada-gay-e-reza-pai-nosso-no-plenario-da-camara.shtml
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penais, porque estes só se tornam legítimos uma vez que o pânico moral está estabelecido. 

Através do discurso da vítima, em que a incapacidade de diálogo transforma qualquer 

crítica em ataque danoso, as críticas desses movimentos progressistas são imediatamente 

enquadradas como ofensas e deboches que devem ser punidos pelo Estado. 

 No caso específico do evento da 19ª Parada LGBT de São Paulo, o projeto de lei 

1804/2015 busca aumentar a pena do crime de ultraje ao culto para a reclusão de quatro a 

oito anos, multa além de torná-lo hediondo, portanto, inafiançável. Na justificativa do 

projeto, consta que 

 

A intenção desse projeto de lei é proteger a crença e objetos de culto religiosos dos cidadãos 

brasileiros, pois o que vem ocorrendo nos últimos anos em manifestações, principalmente 

LGBTS, é o que podemos chamar de ―Cristofobia‖, com a prática de atos obscenos e 

degradantes que externam preconceito contra os católicos e evangélicos. Alguns 

manifestantes que participam de ―Paradas LGBTS‖ ou ―Parada Gay‖ têm zombado e 

desrespeitado a fé dos cristãos, agindo reiteradamente de forma desrespeitosa contra os 

símbolos do cristianismo.
11

 

 

Se a vítima é marcada pelo ressentimento, isto é, a capacidade de nunca esquecer e nunca 

perdoar (KHEL, 2007), ela é um esforço de construção constante. O discurso da vítima é 

sempre reiterado por novos relatos, em que esses se tornam pontuais e sofrem renovação 

constante. 

 Não há, necessariamente, um mal fundador. A enunciação da cristofobia ganha força 

no Brasil a partir da década de 2000, principalmente por essa ser a época de início de 

conquistas LGBTs. Com esse caráter de relatos que precisam ser constantemente renovados, 

o episódio da crucificação na Parada LGBT foi apenas um incitador possível dessa reação, 

que lhe antecede e que continuará buscando episódios semelhantes. Dessa forma é 

fundamental estabelecer que não se tratou de um evento singular que originou uma reação 

singular (o que resultaria na hipervalorização do evento), ele apenas supriu a necessidade de 

que algo desse tipo ocorresse para que a denúncia de uma perseguição religiosa se 

mantenha. É de se esperar que as mesmas estratégias utilizadas, algumas questionáveis do 

ponto de vista ético, sejam recicladas em episódios próximos. 

 

                                                 
11

 Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=AA7B927A3C6A7DCA81814B80 

ABDD6E8F.proposicoesWeb1?codteor=1345072&filename=PL+1804/2015 
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Considerações finais 

 

 Por ser uma categoria em disputa, em que cada grupo se intitula como vítima, no 

momento atual é difícil precisar quem está ganhando a batalha. Ao que tudo indica, a vítima 

LGBT tem galgado direitos e legislações protetivas numa velocidade até então inédita, mas 

esses mesmo direitos e legislações parecem ainda estar muito longe do que esses grupos 

esperam como o ideal. A velocidade crescente deve ser entendida como inédita apenas na 

medida em que, onde há um vácuo de políticas públicas e atenção estatal, quaisquer 

medidas que surjam se serão consideradas em velocidade crescente em relação à inércia 

inicial. 

 A vítima conservadora religiosa, no caso presente, não parece ter conseguido ganhar 

reconhecimento exterior além dos domínios de suas igrejas, e, mesmo com todo o esforço 

da Frente Parlamentar Evangélica para aprovar projetos de leis como o do deputado Rosso, 

tais projetos têm resultado, geralmente, em suas arquivações. No entanto, seu próprio 

crescimento, enquanto inexiste uma bancada que apoie explicitamente o movimento LGBT, 

a cada eleição ilustra o poder desse discurso. Mesmo com todos os avanços recentes em 

relação à população LGBT, cabe a lição dada pela história do próprio movimento de que 

não há nenhum avanço que não possa ser derrotado por uma reação conservadora quando 

esta consegue convencer grandes camadas da população. A própria formação da Frente 

Parlamentar Evangélica era inesperada há alguns anos atrás. A recente consolidação do 

discurso da vítima religiosa dentro do cenário brasileiro impede a previsão de como 

terminará essa disputa, em que os evangélicos a cada dia ganham mais assentos no 

Legislativo e Executivo, ao mesmo tempo em que grupos LGBTs têm obtido sucessos 

esporádicos na sua estratégia reformista baseada na inclusão, ganhando crescentemente o 

apoio dos meios de comunicação e das possibilidades de representações positivas do 

sistema vigente. Seja como for, é a vítima como categoria de estruturação de sujeitos e 

grupos sociais que sairá vitoriosa dessa batalha. 
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