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Resumo 

O PLC 122/2006 (ou lei anti-homofobia) foi um projeto de lei que tramitou no 

congresso brasileiro visando criminalizar atos de discriminação motivados por 

sexualidade e/ou gênero. Grupos conservadores posicionaram-se contra a sua 

aprovação, alegando que ele feria os valores da Constituição, da família e da Bíblia. O 

foco de nossa pesquisa está em Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus 

Vitória em Cristo – que foi uma das personalidades mais atuantes nesse processo. A 

partir dos conceitos de empreendedorismo moral (BECKER, 2008), campo social e, 

mais especificamente, campo religioso (BOURDIEU, 2008), midiatização e circulação 

(BRAGA, 2012), buscaremos compreender a atuação do pastor com relação à proposta. 

Ter-se-á como objeto as postagens feitas em seus perfis no Twitter e no Facebook nos 

anos de 2011 e 2012 – período em que as discussões sobre o PLC intensificaram-se. 
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1. Introdução 

Percebe-se, cada vez mais forte, a presença de personalidades e instituições 

religiosas em espaços que não o seu campo de origem: na mídia, vemos essas entidades 

ocupando considerável espaço (principalmente no rádio, na televisão e na internet), 

permitindo o alcance a uma parcela ainda maior da população; na política, tem-se uma 

bancada religiosa composta por líderes evangélicos de vários partidos, em grande parte 

adeptos da direita conservadora brasileira. 

Esse último ponto destaca-se por motivar a tensão contínua entre religião e 

Estado. Ainda que não seja autorizado por lei que grupos possam tornar suas ideias 

religiosas parte integrante das leis civis, na prática não é o que ocorre, justamente em 

função da presença desses grupos nas mais diferentes instâncias governamentais. 

Infelizmente, alguns desses religiosos confundem o direito à ‘livre manifestação da 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação da Intercom Júnior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Acadêmica do 6º semestre de Comunicação Social – Produção Editorial e bolsista de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq). 
3 Professora do Departamento de Ciências da Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria, doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Líder do grupo 

de pesquisa do CNPq Circulação Midiática e Estratégias Comunicacionais. 
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religião’ com uma liberdade de expressão sem limites. Por conta disso, muitos temas 

que mobilizam a opinião pública e que, inicialmente, seriam pautados no campo 

político, acabam sendo discutidos e muitas vezes sofrem influência do campo religioso 

– como as pesquisas com células-tronco, a eutanásia, os direitos sexuais e reprodutivos 

e, claro, questões ligadas à homossexualidade. O último é constantemente abordado nos 

discursos de atores religiosos, que utilizam argumentos contrários à prática. 

Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é 

conhecido por ter uma opinião bastante marcada a respeito do tema. O pastor vem se 

caracterizando, nos últimos anos, como uma “celebridade midiática evangélica, que 

assume o papel da pessoa controvertida e constrói sua imagem como ‘aquele que diz as 

verdades’” (CUNHA, 2014b, p. 9). Um dos vários casos de divergências entre Silas e os 

grupos LGBTTQIA4 foi a respeito do Projeto de Lei da Câmara n. 122/2006 – ou, como 

ficou mais conhecida, a lei anti-homofobia. 

No Brasil, a legislação não prevê punição específica para vários tipos de 

discurso de ódio – como é o caso de preconceito em função de gênero e orientação 

sexual. O PLC 122, então, foi proposto em 2006 pela deputada Iara Bernardi no sentido 

de suprir essa lacuna. Apesar de ter sido lançado para discussão em 2006, o debate 

acerca do projeto intensificou-se entre 2011 e 2012, período em que houve audiências 

públicas para deliberação. Malafaia, convidado a participar dos debates como 

representante contrário à aprovação da proposta, apresentou diversos argumentos para 

defender sua posição – como o de que o projeto fere os valores da família tradicional e 

o direito de expressão dos indivíduos discordantes da prática homossexual. 

Além de manifestar sua opinião publicamente, o pastor promoveu uma 

campanha efetiva contra a aprovação da lei, incentivando seus fiéis a participar de um 

abaixo-assinado e de uma manifestação em Brasília, além de exercer pressão junto aos 

parlamentares e à imprensa – investidas que acabaram por fazer dele “ator político e 

maior representante dos grupos evangélicos conservadores” (CAMPOS, GUSMÃO e 

MAURICIO JR., 2015, p. 168) no contexto atual. 

A este estudo, cabe identificar a mobilização do pastor e de seus seguidores a 

respeito do PLC a partir de seus perfis oficiais no Facebook e no Twitter, durante os 

anos de 2011 e 2012. A análise do perfil do Twitter busca compreender o ativismo do 

pastor a partir de seus próprios tweets, enquanto a do Facebook enfoca a circulação 

                                                 
4 Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, interssexuais e assexuados. 
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midiática (BRAGA, 2012) percebida nos comentários dos interagentes. Através de 

análise discursiva, busca-se compreender o papel de Silas como empreendedor moral 

(BECKER, 2008), bem como observar sua atuação nos campos político, religioso e 

midiático.  

 

2. Relações entre os campos religioso, político e midiático 

Sabe-se que o campo religioso não é homogêneo, sendo composto por uma 

infinidade de crenças com diferentes denominações, procedências e objetivos. Só no 

Brasil, através do censo realizado pelo IBGE em 2000, constatou-se o surgimento de 

mil e duzentas novas denominações religiosas em comparação à pesquisa anterior, de 

1991 (CAMPOS, 2004). Segundo Bourdieu (2008), isso seria um reflexo da principal 

característica de tal campo: a concorrência. 

Dentro das instituições religiosas também não há homogeneidade: existem 

diferentes perfis de membros. Há os leigos, de conhecimento mais básico, e os 

dominantes, detentores de parte significativa dos conhecimentos em circulação no 

campo. São esses que, através de seus discursos e do uso do carisma, são capazes de 

mobilizar os demais em benefício das causas de seu interesse, despertando neles a 

necessidade de aliar-se a elas (BOURDIEU, 2008). 

Tal mobilização é perceptível na relação dos evangélicos com a política, que é 

cada vez mais latente no país. Com sua entrada no meio político, a influência passou a 

se dar no sentido de conquistar, além de fiéis, eleitores. Para isso, são dois os tipos de 

argumentos utilizados pelas lideranças: os efetivamente religiosos, que consideram os 

problemas políticos como uma guerra espiritual e defendem que só a presença de 

homens de Deus naquele meio pode ser uma solução (MAIA, 2006), e os derivados de 

outros campos, como o jurídico e o científico, como vemos no caso de Malafaia. 

Recorre-se, neles, a valores dos quais pessoas que não participam do campo religioso 

também compartilham, legitimando seus posicionamentos diante de um público mais 

amplo do que apenas o de seus fiéis. 

A legitimidade conquistada dentro dos campos religioso e político possibilitam 

a ampliação do capital econômico de suas instituições; a soma dos três, por 

consequência, permite o acesso dessas entidades à mídia, multiplicando, ainda mais, o 

alcance dos discursos religiosos. Esse contexto de intensa disputa pelos fiéis, não raro é 

articulado a partir de estratégias de marketing, publicização e segmentação 
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características do campo midiático, de modo que não é estranho ao contexto atual 

observarmos no Brasil o fracionamento de igrejas não mais por cismas doutrinários, 

mas sobretudo na orientação por atingir um determinado público-alvo.  

A presença dessas instituições na esfera midiática não é algo novo, mas vem 

sendo cada vez mais visível. Há canais de TV criados e mantidos única e 

exclusivamente para a divulgação de crenças específicas, como a Rede Vida (da Igreja 

Católica), a RIT (da Igreja Internacional da Graça de Deus), o canal Novo Tempo (da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia), etc. – todos com programações regadas a cultos, 

programas de pastores, clipes musicais, etc. Mais recentemente, tem-se notado que elas 

também marcado presença nas mídias sociais digitais. 

Essas transformações são consequência da midiatização, conceituada por Braga 

(2012, p. 35) como uma série de processos que “não se restringem ao objeto “meios” 

nem ao objeto “receptores e suas mediações”, mas os incluem, a ambos, em formações 

muitíssimo diversificadas e ainda articulados a outras formações”. Foi a partir dessas 

transformações complexas que “todas as áreas e setores da sociedade passaram a 

desenvolver práticas e reflexões sobre sua interação com as demais áreas e setores” 

(BRAGA, 2012, p. 37) – o que explica a tentativa de adaptação da religião às diversas 

formas de comunicação. 

É a midiatização, portanto, que pauta a atuação dos diferentes atores religiosos 

para adentrar nas lógicas do campo midiático. No contexto atual do campo evangélico 

brasileiro, observamos uma verdadeira ‘guerra’ por visibilidade, nas quais se enquadram 

disputas simbólicas travadas com estratégias advindas de ambos os campos. Nessa 

guerra, salientam-se as disputas em torno de questões referentes à ingerência sobre a 

vida humana e a sexualidade. 

Nesse contexto belicoso, muitos líderes religiosos evangélicos lançam-se no 

campo midiático atuando como ‘profetas’ (BOURDIEU, 2008), tendo que conquistar 

simpatizantes pela manipulação simbólica. São lideranças carismáticas capazes de 

mobilizar uma quantidade considerável de pessoas, inclusive as que não fazem parte do 

campo religioso. Isso se dá pela semelhança entre as visões de mundo desses sujeitos, 

normalmente ligadas à moral e aos ‘bons costumes’. A atuação dessas lideranças, que 

muitas vezes atingem o status de celebridade midiática, podem ser observadas a partir 

do conceito de empreendedor moral (BECKER, 2008). 
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3. Silas Malafaia: empreendedor moral 

Empreendedores morais, segundo Becker (2008), são líderes de opinião, que 

podem criar ou impor regras de comportamento de acordo com o que julgam formas 

certas ou erradas de viver e pensar. O empreendedor caracterizado como criador de 

regras “está interessado no conteúdo das regras. [...] Ele julga que nada pode estar certo 

no mundo até que se façam regras para corrigi-lo” (BECKER, 2008, p. 153); em 

resumo, podem ser chamados de autores das ditas regras. 

Já os impositores, segundo tipo de empreendedores morais, são os responsáveis 

por transmitir de geração em geração as regras que são criadas pelos sujeitos e 

instituições sociais (os criadores), e sua atuação faz com que boa parte delas acabem 

intrínsecas em nosso senso comum. São eles que garantem que as regras de autoria dos 

criadores estejam sendo cumpridas. 

À primeira vista enquadramos Malafaia como um impositor, visto que seus 

discursos baseiam-se em ‘regras’ já dadas e consolidadas – a Bíblia e/ou a Constituição. 

Entretanto, observando atentamente sua atuação, é possível repensar essas categorias 

propostas por Becker.  

Sabe-se que a base do discurso religioso do pastor é a Bíblia. A obra, 

entretanto, possui séculos de existência, tendo sido escrita em circunstâncias 

completamente diferentes da conjuntura mundial atual. Ao lê-la, deve-se lembrar, 

portanto, que o texto “não constitui, acima dos acontecimentos, e em um universo 

inalterável, uma estrutura intemporal; define-se como o conjunto das regras que 

caracterizam uma prática discursiva” (FOUCAULT, 2008, p. 145). 

Ou seja: não se pode, simplesmente, considerar o texto como verdade absoluta, 

nos dias de hoje, sem considerar as condições anteriores nas quais ele foi escrito. Se 

considerarmos tais condições, a interpretação de Silas (e de qualquer outro indivíduo 

que realizar a leitura da obra) pode não estar de acordo com a ideia imaginada 

originalmente. Pensando dessa forma, Malafaia poderia ser visto como um reformulador 

dessas regras, já que, apesar de basear-se em regras que já existem, o pastor interpreta-

as a partir de sua visão de mundo. Além disso, precisamos analisar a situação por outro 

olhar, pensando no contexto de midiatização no qual estamos inseridos. É notável que, 

dependendo do público e do meio, o discurso dos empreendedores é diferente. Usando a 

terminologia bourdiana, tais ações alteram-se de acordo com o campo em questão. 

Segundo Rodrigues (2000), cada campo social detém um regime de simbólica 
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própria, que pode ser formal ou informal. A simbólica formal caracteriza-se pelo rigor 

de sua manifestação e seu uso é exclusivo pelos membros competentes que fazem parte 

de seu corpo social – caso do campo religioso –, enquanto a simbólica informal consiste 

no apagamento dessas marcas distintivas, que é o caso do campo midiático. 

As ações de Malafaia novamente são exemplo: dentro de sua congregação e 

para seus fiéis (ou seja, no campo religioso), seus discursos baseiam-se nos valores 

transmitidos pela Bíblia, apoiando-se, portanto, na simbólica específica desse campo. 

Entretanto, quando participa de discussões políticas junto aos parlamentares, à mídia e à 

sociedade brasileira, são poucos os argumentos ligados à religião. Em seu discurso 

nesses espaços, o pastor busca legitimidade na Constituição, em estudos de Psicologia 

(profissão na qual é graduado) e até na Biologia, apoiando-se na permeabilidade da 

simbólica informal do campo midiático. 

Tais diferenciações são visíveis nos argumentos utilizados pelo pastor no 

embate com os movimentos LGBTTQIA. O debate teve um de seus pontos altos com o 

Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 122, proposto em 2006 pela então deputada Iara 

Bernardi, do Partido dos Trabalhadores (PT). O objetivo da proposta era claro: a 

criminalização de atos discriminatórios ligados a sexualidade e gênero. 

Apesar de representar grande avanço na luta dos grupos LGBTTQIA, a 

proposta gerou revolta dos setores mais conservadores da sociedade, que se 

manifestaram efetivamente em contrariedade à aprovação do Projeto. Malafaia 

destacou-se por atuar como liderança e ativista político, fazendo uso de uma ampla rede 

de discursos e veículos. 

Promoveu uma grande manifestação em Brasília, recolheu milhares de 

assinaturas em um abaixo-assinado e exerceu, juntamente com os grupos evangélicos, 

forte pressão junto aos parlamentares e à imprensa – tudo para impedir que a lei fosse 

aprovada. Seus principais argumentos foram de que a proposta inibe o direito de 

expressão dos indivíduos que discordam da prática homossexual e vai contra os valores 

da Bíblia e da família. 

No item seguinte, serão analisadas as postagens nos perfis do pastor no Twitter 

e no Facebook – mais especificamente durante os anos de 2011 e 2012. Apesar de 

proposto na Câmara em 2006, foi só cinco anos depois que o Projeto passou a ser 

discutido no Senado; Malafaia, convidado a participar das audiências públicas de 

discussão do projeto como líder religioso, foi responsável por ações de grande impacto 
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no desfecho do debate.  

 

4. A análise nas diferentes plataformas 

A análise comparativa entre as duas plataformas faz-se necessária pois 

percebeu-se diferenças significativas na utilização de cada uma pelo pastor. No 

Facebook, as postagens, além de serem poucas5, não apresentam conteúdo significativo 

a respeito da opinião de Malafaia sobre o tema. Entretanto, os comentários dos 

interagentes em seus posts são bastante expressivos e característicos da visão do grupo, 

bem como da extensão da base de apoio que Silas possui; centramo-nos, então, nesse 

aspecto. Já no Twitter, o aspecto mais marcante foram os dizeres do próprio pastor6 – 

que foram, portanto, o foco de nossa observação. 

Além disso, outra observação que se faz importante é com relação ao período 

de tempo analisado em cada plataforma: no Twitter, coletamos todas as postagens do 

ano de 2011; no Facebook, como a coleta das postagens deste ano não apresentou 

conteúdo suficiente para desencadear uma análise significativa, estendemos o período 

em mais um ano – observando, também, os posts de 2012. 

Apesar dessas diferenciações, percebemos utilizações comuns das duas 

plataformas, tanto por Malafaia quanto por seus seguidores – explanadas em categorias 

específicas. Abordamos, respectivamente, Twitter e Facebook, por acreditarmos ser a 

melhor forma de compreender a movimentação de maneira geral: a partir dos discursos 

do pastor, compreendemos como seus fiéis e demais seguidores formulam suas opiniões 

sobre o tema.  

 

4.1 Análise do Twitter 

Pode-se considerar o Twitter como uma das maiores armas de Silas na 

contrariedade ao projeto. Não à toa: o Brasil é o segundo maior do mundo em número 

de usuários, segundo estudo7; isso explica o interesse do pastor em apropriar-se dele. 

Além disso, como afirmam Recuero, Zago e Bastos (2014, p. 208), o Twitter diferencia-

se das demais redes sociais porque “não funciona apenas como um espaço discursivo de 

relato, mas também de mobilização”. 

Para a análise da movimentação do pastor no ano desejado, utilizou-se o 

                                                 
5 Acredita-se que isso se deve, em parte, ao fato de que a plataforma não era tão utilizada na época como é hoje. 
6 A observação enfocou a argumentação do pastor, também, devido à dificuldade de análise das interações na 

plataforma. 
7 Disponível em: https://www.infobrasil.inf.br/noticia/brasil-ja-e-o-segundo-pais-em-numero-de-contas-no-twitter. 
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recurso de busca avançada da plataforma, que permite, dentre outras opções, delimitar 

as postagens por período de tempo. A partir daí, capturamos imagens de todos os tweets 

do perfil de Malafaia no ano de 2011, fizemos sua divisão em meses e, por fim, em 

categorias específicas. 

No total, foram 871 tweets no ano. Os que fazem referência aos movimentos 

LGBTTQIA (e, mais especificamente, ao PLC 122) correspondem a cerca de 40%8 de 

todas as postagens; isso mostra o quanto o pastor empenhou-se em tentar barrar a 

aprovação do projeto, agindo como um legítimo ativista político. Dentre esses tweets, 

percebemos: 

a) Tweets que fazem chamadas para programas e sites: nesses casos, apenas é feita a 

referência aos movimentos ou ao PLC; a informação, de fato, está detida em outros 

veículos. Malafaia convida seus seguidores a acompanharem a discussão nesses outros 

meios, como no site da Associação Vitória em Cristo (figura 1). 

 
Figura 1: Exemplo9 de chamada para site. 

Fonte: Perfil de Silas Malafaia no Twitter. 

 

b) Tweets de mobilização a respeito do PLC: essa categoria engloba a maior parte das 

postagens analisadas. Trata-se das mensagens direcionadas exclusivamente aos 

apoiadores do pastor, convidando-os a manifestarem sua contrariedade ao projeto das 

mais diferentes formas. Exemplos são o incentivo à participação no abaixo-assinado 

(figura 2) e ao envio de e-mails para os parlamentares e para a imprensa. 

 
Figura 2: Exemplo de chamada para assinatura. 

Fonte: Perfil de Silas Malafaia no Twitter. 

 

c) Tweets de feedback dos resultados obtidos: aqui enquadram-se os tweets nos quais o 

                                                 
8 Cálculo feito a partir da comparação do número total de tweets com o número de referências ao grupo em questão. 

Esse último foi resultado da contagem manual das postagens, caracterizadas, especialmente, pelo uso de expressões 

como “homossexuais”, “gay”, “PL 122”, “manifestação”, “abaixo-assinado”, etc. 
9 Apresentamos apenas um exemplo em cada categoria devido ao limite de páginas do artigo. As pesquisas completas 

de cada plataforma estão disponíveis em anais de outros eventos promovidos pela Intercom. 
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pastor atualiza seus seguidores a respeito da eficácia da campanha, bem como da 

tramitação do projeto no Senado. Na figura 3, por exemplo, Malafaia orgulha-se do 

número de participantes da manifestação presencial. 

 
Figura 3: Exemplo de feedback dos resultados. 

Fonte: Perfil de Silas Malafaia no Twitter. 

 

d) Tweets10 de justificação do posicionamento: são postagens nas quais Silas defende 

seu ponto de vista, principalmente a partir de argumentos ligados às suas crenças 

religiosas e aos seus direitos como cidadão. Encaixam-se aqui, ainda, mensagens 

direcionadas especificamente aos movimentos LGBTTQIA e esclarecimentos sobre o 

PLC 122 aos seus seguidores. Pode-se considerar a categoria mais significativa para 

compreender sua atuação enquanto empreendedor moral. 

 Na figura 4, por exemplo, o discurso de Malafaia se constrói a partir do 

argumento de que a homossexualidade é um fator comportamental (com base na 

Psicologia) para chegar à inconstitucionalidade do projeto por inibir o direito de 

expressão dos demais cidadãos (com base no Direito). Chama a atenção, nesses tweets, 

o direcionamento ao deputado federal Jean Wyllys, um dos maiores líderes do 

movimento LGBTTQIA no país – o que reforça esse contexto de ‘disputa’ entre os dois 

grupos. Já a figura 5 difere-se por destacar o interesse religioso na argumentação do 

pastor: ele alega não odiar os homossexuais, mas sim suas práticas – das quais, segundo 

ele, Deus pode “libertá-los”.  

                                                 
10 Essa categoria conta com um maior número de exemplos por acreditarmos ser a mais significativa da análise. 
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Figura 4: Exemplo11 do posicionamento do pastor. 

Fonte: Perfil de Silas Malafaia no Twitter. 

 

 
Figura 5: Exemplo do posicionamento do pastor. 

Fonte: Perfil de Silas Malafaia no Twitter. 

 

                                                 
11 A ordem cronológica dos tweets é contrária à forma apresentada, devido à lógica da plataforma. 
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4.2 Análise do Facebook 

A coleta feita a partir da página oficial do pastor no Facebook entre junho de 

2011 e junho de 2012 apontou um total de 156 postagens. Entre frases bíblicas, 

divulgação de eventos e produtos, chamadas para programas, dentre outras, 11 diziam 

respeito aos embates entre o pastor e seus fiéis e homossexuais. 

A maior parte das postagens consiste em frases curtas que levam a outros 

veículos, como seus programas de TV, o Youtube e o site da Revista Veja; não contêm, 

em si próprias, indícios da visão de Silas a respeito da homossexualidade e do PLC. Já 

com relação aos comentários, a coleta foi bem mais satisfatória: foram 1294 

comentários recolhidos, nos quais se notou uma forte polarização entre os interagentes.  

Essa grande carga significativa dos comentários reflete o conceito de 

circulação trabalhado por Braga (2012). O autor vê o processo de comunicação não 

mais como estático, em que o receptor apenas recebe e assimila a mensagem do 

emissor, mas sim como “um processo de fluxo contínuo, sempre adiante” (BRAGA, 

2012, p. 40). A circulação refere-se, então, a esse amplo “espaço do reconhecimento e 

dos desvios produzidos pela apropriação” (BRAGA, 2012, p. 38); no caso específico da 

pesquisa, engloba todos os desdobramentos argumentativos a que os dizeres de Malafaia 

levaram, como: 

a) Indivíduos que apoiam o pastor utilizando discursos religiosos: essa categoria 

caracteriza-se pelo tratamento da homossexualidade como pecado – sendo, por isso, 

condenada por Deus. Na figura 6, por exemplo, o usuário faz referência ao episódio 

bíblico da destruição da cidade de Sodoma (considerada pecaminosa), comparando o 

destino de seus moradores ao dos homossexuais. 

 
Figura 6: Comentário do interagente 1. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

b) Indivíduos que apoiam o pastor utilizando argumentos laicos: são construções 

discursivas que alegam que os movimentos LGBTTQIA têm o objetivo de impedir que 

os cristãos usufruam de sua liberdade de expressão. Na figura 7, o interagente faz 

referência à música “Cálice (cale-se)”, de Chico Buarque, utilizada como forma de 

protesto à repressão durante o Regime Militar. Coloca-se, assim, o PLC 122 como uma 
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forma de censura. 

Figura 7: Comentário do interagente 2. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

c) Indivíduos que expressam fé religiosa, mas discordam de Malafaia: tratam-se de 

argumentos de pessoas dotadas de religiosidade que defendem a disseminação do amor 

de Cristo e o fim da perseguição aos homossexuais promovida por Malafaia. O 

interagente da figura 8 critica a postura de Silas e outros líderes religiosos envolvidos na 

causa, alertando os demais fiéis com relação a tais atitudes. 

 

Figura 8: Comentário do interagente 3. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

d) Não-evangélicos que apoiam Silas: casos em que indivíduos de outras vinculações 

religiosas manifestaram-se a favor do pastor e alegaram concordância com seus 

argumentos. Na figura 9, um seguidor católico expressa admiração pelo pastor. Ainda, 

faz referência aos “católicos convertidos de verdade”, ou seja: declara-se membro da ala 

conservadora do catolicismo.  

Figura 9: Comentário do interagente 4. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

e) Homossexuais que se posicionam contra Malafaia e seus fiéis: são pessoas que se 

assumem como membros de grupos LGBTTQIA e criticam essa discriminação movida 

por motivos religiosos, defendendo que a crença de um grupo não deve afetar o restante 

da sociedade. O interagente da figura 11 não vê motivo para tal comoção, afirmando 

que os homossexuais “se amam igual a todos”. 
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Figura 10: Comentário do interagente 5. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

f) Indivíduos que não se afirmam como homossexuais, mas argumentam em favor dos 

grupos LGBTTQIA: são pessoas que não se posicionam como homossexuais, mas 

defendem que eles sejam tratados com respeito – principalmente pelo fato de o Estado 

ser laico. Na figura 11, há menção a fatos históricos de perseguição religiosa, em 

comparação com o contexto atual. 

Figura 11: Comentário do interagente 6. 

Fonte: Página de Silas Malafaia no Facebook. 

 

Há, ainda, casos em que os comentários são apenas de apoio a Malafaia (sem 

participação efetiva no debate) – que, apesar de consistiremna maioria dos comentários, 

não são  significativos em termos de análise discursiva – e, também, inúmeros contendo 

xingamentos e provocações, de ambos os lados. É perceptível que o debate é acirrado, 

com os dois grupos tentando defender e justificar sua posição. Também nota-se a 

repetição de elementos nas falas dos interagentes e, inclusive, deles próprios, que 

estendem sua participação em discussões acaloradas e provocativas, evidenciando a 

tensão existente entre os campos religioso e político. 

 

5. Considerações finais 

Apesar de as postagens do Facebook não apresentarem conteúdo satisfatório 

com relação aos argumentos de Malafaia em específico, é possível nesta rede social 

perceber a força da circulação (BRAGA, 2012) que ocorre a partir de seus discursos. Já 

a análise do Twitter demonstrou o intenso ativismo político do pastor no caso do PLC – 

visto que foram quase 400 tweets no ano dedicados às suas críticas ao projeto, e, 

principalmente, à mobilização de seus seguidores em seu favor.  

Sua visão das questões de sexualidade e gênero é evidenciada pelas expressões 

que utiliza, como “homossexualismo” – termo que não é mais utilizado por tratar a 

homossexualidade como doença –, “comportamental” – que trata a homossexualidade 

como opção do indivíduo e não como orientação pré-disposta – e “privilégio”, que 

sugere que os homossexuais ficariam em uma posição superior caso o projeto fosse 
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aprovado.  

Sabe-se que isso não é verdade, visto que a população LGBTTQIA é, 

frequentemente, vítima de discriminação e até agressão no Brasil: um relatório12 feito 

pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos em 2016 

apontou que eram feitas cerca de cinco denúncias diárias ligadas à discriminação sexual 

e de gênero. Logo, o projeto não se trata de privilégio, como afirma o pastor, mas sim 

de garantir igualdade e justiça para esses grupos. 

Mesmo com essas formas de tratamento desrespeitosas, o pastor alega ‘amar os 

homossexuais’. Argumenta que sua contrariedade é apenas à prática homossexual, 

diferindo opinião de discriminação e criticando fato de que, com a aprovação do 

projeto, ele e os demais membros do campo religioso que compartilham de seu 

pensamento não poderiam opinar a respeito do tema sem ser condenados. 

Percebe-se, aí, que Malafaia utiliza o seu direito à liberdade de expressão 

garantido pela Constituição Federal para agir de forma intolerante com relação a essa 

minoria. Além das expressões que sugerem desconsideração aos grupos LGBTTQIA, a 

fala do pastor é marcada pelo uso de verbos no imperativo, que demonstra sua posição 

‘superior’ com relação aos movimentos contrários e também aos seus fieis. Reforça seu 

papel de liderança e, mais ainda, de empreendedor moral – nesse caso, como impositor 

de regras. 

Chama a atenção que pastor enxerga o ativismo como característica dos 

movimentos contrários (inclusive caracterizando os envolvidos no debate como 

“ativistas gays”), mas suas atitudes com relação ao PLC 122 revelaram nele as 

qualidades de um ativista político e, mais ainda, midiático. 

Esse ativismo também é característica de seus seguidores. Nos comentários, foi 

possível perceber que as discussões eram prolongadas: os interagentes não só deixavam 

suas contribuições pessoais, como rebatiam os argumentos de quem pensasse de forma 

diferente. É significativa a participação de pessoas que não se enquadram como 

evangélicas, mas concordam com os dizeres de Silas – prova da extensão de sua base de 

apoio. 

Também é interessante a presença de indivíduos membros e/ou defensores das 

causas LGBTTQIA, que, assim como o pastor e seus fiéis, utilizam argumentos de 

várias áreas – do Direito, da Biologia, da História e inclusive da Bíblia, alegando que o 

                                                 
12 Disponível em http://www.huffpostbrasil.com/2016/02/26/relatorio-homofobia_n_9330692.html. 
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objetivo da figura de Jesus é disseminar amor, não ódio. 

Ainda assim, percebemos a força que há na parcela conservadora (e, mais 

especificamente, evangélica) da população. Concluímos que, nos meses analisados, 

Malafaia liderou uma verdadeira revolução junto a esses grupos, alcançando, de certa 

forma, o efeito desejado: o projeto continua arquivado até hoje. 
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