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Resumo 

 

O artigo analisa as interações discursivas no Facebook a partir de uma notícia sobre as 

reivindicações de LGBTQ por respeito à diversidade e à laicidade no Brasil. Nosso 

objetivo é captar os sentidos evocados pelo tema da laicidade e compreender quais são 

as concepções trazidas à tona por esses públicos, ou seja, os argumentos e perspectivas 

que dão contornos aos embates na internet em uma dinâmica cujos discursos de ódio 

são, por vezes, confundidos com liberdade de expressão. Para isso, fazemos uma breve 

retrospectiva do processo de constituição da laicidade brasileira para, em seguida, 

analisarmos comentários a fim de identificar diferentes modos de expressões de crenças 

e defesa de opiniões.  
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Introdução 

 

 O Brasil é um país laico. A laicidade, em tese, deve assegurar o respeito à 

diversidade religiosa, sexual e cultural, além de garantir o direito de que cada pessoa 

viva de modo a confessar (ou não) quaisquer tipos de credos. Mariano e Oro (2013) dão 

uma definição grosso modo de laicidade. De acordo com os autores, trata-se de uma 

“regulação política, jurídica e institucional das relações entre igreja e Estado, religião e 

política, ou a regulação das fronteiras, do lugar e do papel do religioso e do secular nas 

sociedades modernas (MARIANO, ORO, 2013). Todavia, ao falarmos sobre a laicidade 

do Estado brasileiro não nos referimos a uma definição estanque e consensual. Ao 

contrário, a laicidade no Brasil é um tema em disputa, constituído ao longo de um 

percurso repleto de peculiaridades (GIUMBELLI, 2008; MONTERO, 2012, 2013). 

 Para Taylor (2012), dizer que uma nação é laica não é o mesmo que dizer que 

ela é neutra com relação a valores, tampouco que essa neutralidade é possível, isso 

porque a sociedade é feita de seres humanos plurais. Waizbort (2001) diz que o que 

constitui as sociedades são justamente as relações entre esses seres humanos plurais, e 

que o conceito de interação fornece lastro para a concepção do todo relacional. Ora, se 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando do Curso de Comunicação do PPGCOM da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bolsista 

da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). Email: brunomenezesag@gmail.com. 
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nos referimos a interações entre pessoas portadoras de diferentes visões de mundo, é de 

se esperar uma série de conflitos no processo de expressões das crenças e opiniões. Em 

outras palavras, existe um jogo de forças em torno da definição da laicidade do Estado 

brasileiro e sobre a questão da diversidade e o respeito a minorias LGBTQ
3
. Nossos 

olhares estão atentos para captar (parte d)esse jogo.  

 É preciso suplantar a ideia de que há uma concepção irrestrita de laicidade em 

nosso país e olhar para os conflitos instaurados frutos da relação entre religião e política 

brasileira, relação que possui um histórico e que se faz presente de modo ainda mais 

forte nos dias de hoje. Reiteramos a frase de Taylor (2012) que diz “pensamos que a 

laicidade tem a ver com a relação o Estado e a religião, quando na realidade tem a ver 

com a resposta correta do Estado democrático à diversidade” (TAYLOR, 2012, p.169). 

Apreender essas respostas é olhar para as interações, as tensões e os conflitos.  

 O artigo se propõe a analisar as livres expressões de discursos de pessoas em 

plataformas midiáticas online a partir de uma notícia acerca de reivindicações de 

LGBTQ por respeito à diversidade e à laicidade do Estado, isto é, contra os projetos de 

lei e as imposições de alguns parlamentares religiosos. A questão que se coloca, muito 

ligada ao campo da comunicação, é entender em que medida a relação entre religião e 

política é aceita ou preterida, isto é, as formas como os modos de operação da política 

são postos em disputa e são midiática e discursivamente tensionados. Nosso objetivo é, 

portanto, captar os sentidos evocados pelo tema da laicidade e compreender quais são as 

concepções trazidas à tona por esses públicos (argumentos, perspectivas) que dão 

contornos aos embates na internet. Estamos de acordo com um grupo de autores e 

autoras (DUARTE, 2012; GIUMBELLI, 2008; MARTINO, 2016; MONTERO, 2012, 

2013; TAYLOR, 2010; WILLAIME, 2012) que nos convida a refletir sobre o conceito 

de laicidade e as disputas de sentido em torno da relação entre religião e política nos 

meandros da sociedade brasileira.  

 Para que isso seja possível, e para fins de contextualização, em um primeiro 

momento partimos de uma breve retrospectiva do processo de constituição jurídica da 

laicidade no Brasil. Cremos, assim como Mariano (2011), que o Brasil sofreu um 

processo de “laicidade à brasileira”, isto é, ao seu próprio modo.
4
 A força que a Igreja 

                                                 
3 A sigla engloba lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queers, intersexuais e simpatizantes, 

sempre no plural. 
4 Há trabalhos específicos acerca da (peculiar) constituição da laicidade nos demais países latino-americanos. 

Destacamos o livro organizado por Nicolás Panotto (2017) intitulado “Religiones, política y Estado laico: nuevos 

acercamientos para el contexto latino-americano”, Redlad, 2017. 
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Católica sempre exerceu aliada a incertezas com relação ao sentido e o valor da 

modernidade (CANCLINI, 2015), que supostamente traria consigo um espírito laico e 

secularizador (TAYLOR, 2010, 2012), fez da constituição da laicidade no Brasil um 

processo difuso, permeado por trocas, barganhas e conflitos. Já nos dias de hoje, a 

atuação de certos grupos políticos pautados em preceitos religiosos são responsáveis por 

tensionar ainda mais os limites da laicidade em nosso país.  

 Em um segundo momento do texto, apresentamos um evento importante para as 

nossas análises, a Parada do orgulho LGBT de São Paulo (SP). Destacamos a intrínseca 

ligação entre as reivindicações da 21ª edição da Parada, a mais recente, e as lutas em 

prol de um Estado laico sem a mediação de preceitos religiosos nos trâmites do 

legislativo. Por fim, procedemos com as análises das interações entre sujeitos comuns, 

usuários da maior plataforma midiática do Brasil e do mundo, o Facebook. As análises 

são feitas por meio da leitura e das dinâmicas estabelecidas em comentários escritos 

acerca de uma notícia da página do jornal Folha de S.Paulo cujo tema é a 21ª edição da 

Parada do orgulho LGBT. Categorizamos os comentários para entender e captar os 

conflitos e os modos como os sentidos de laicidade e diversidade são reivindicados 

online por diferentes grupos. 

 

1. “Laicidade à brasileira”: conflitos antigos, interesses atuais 

 

 Como entender as mediações e a presença legitimada da religião no espaço 

público brasileiro? Para responder a essa questão é necessário ter em mente que o 

processo de laicidade em nosso país foi (e é) construído de uma maneira peculiar, bem 

como no contexto latino-americano como um todo, fruto de uma modernização tardia e 

de um jogo de interesses políticos entre Estado e Igreja(s). Giumbelli (2008) afirma que 

tanto no Brasil quanto nos demais países da América Latina a presença da religião na 

esfera pública não se deu em oposição ao processo de secularização
5
 tal como nos 

padrões dos países europeus, ao contrário, em países latinos, sobretudo no Brasil, “foi 

no interior da ordem jurídica encimada por um Estado comprometido com os princípios 

da laicidade que certas formas de presença da religião ocorreram” (GIUMBELLI, 2008, 

p.81). 

                                                 
5 O conceito de secularização está alicerçado em princípios iluministas e consiste na “racionalização das organizações 

modernas e na autonomização crescente das instituições e das práticas sociais com relação à religião” (WILLAIME, 

2012, p.157). Montero (2013) entende que a história do secular tem relação com “o modo como o Ocidente definiu 

sua modernidade e a religião, em oposição ao mundo medieval” (MONTERO, 2013, p. 14). 
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 O marco inicial do processo de constituição da laicidade no Brasil data de 1889, 

ano em que a proclamação do regime republicano suscitou um amplo debate com a 

intenção de delimitar os direitos políticos e econômicos da Igreja Católica. Diante dos 

auspícios republicanos, o ensino público é declarado leigo, os cemitérios públicos são 

secularizados ao passo que são proclamados os princípios de liberdade e igualdade 

religiosa para diferentes credos, tudo inspirado em modelos de laicidade instituídos em 

países de primeiro mundo.  Um ano depois, em 1890, Ruy Barbosa assinou o decreto 

119-A e oficializou a laicidade do Brasil, feito que destituiu os efeitos civis de 

sacramentos da religião católica, como o batismo, o matrimônio e a extrema-unção. O 

Brasil, então, deixou de confessar uma religião oficial. Porém, a fronteira que objetivava 

separar religião e política era, desde já, híbrida. Segundo Montero (2013), “a construção 

da laicidade brasileira se deu no contexto de um violento e permanente confronto entre 

os dois aparatos [Igreja e Estado] para delimitar as competências e áreas de influências” 

(MONTERO, 2013, p.22). 

 A liderança da Igreja Católica, contrária à separação com o Estado, deu início a 

uma série de pressões a fim de que fosse reconhecida a preeminência do catolicismo na 

construção da nacionalidade brasileira, além da importância e da presença de valores 

éticos e morais do cristianismo na constituição da sociedade (GIUMBELLI, 2008; 

KARNAL, 2017). O empenho da liderança católica foi, em partes, recompensado no 

texto da Constituição de 1934 que dizia, entre outros, que o ensino religioso seria 

permitido nas escolas e que o casamento religioso recuperaria a sua validade civil. Além 

disso, o texto de 1934 previa um reforço à colaboração entre Estado e religiões, isto é, 

conferia liberdade e autonomia jurídica aos diferentes credos religiosos no Brasil
6
. 

 Giumbelli (2008) aponta que a noção de “colaboração” entre o Estado brasileiro 

e as religiões, sobretudo a religião católica, foi um aporte constitucional forte para 

traduzir que, em meio a um país que acabara de se tornar laico, a Igreja celebrava 

acordos oficiais para benefícios próprios. Em outras palavras, desde o começo o 

processo de constituição da laicidade de uma nação subdesenvolvida e modernizada de 

forma tardia foi marcado pela mediação de atores religiosos em disputa com o próprio 

Estado por concessões e benefícios a favor da religião na esfera pública. Ainda de 

acordo com Giumbelli (2008), o mais interessante nesse processo é a luta da Igreja 

Católica pelo princípio da “liberdade religiosa” (para quaisquer religiões), pois, ao 

                                                 
6 O texto da Constituição de 1934 é resultado de outros textos, como a Constituição de 1891, leis de 1893 e o Código 

Civil de 1917. 
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traduzir esse princípio, estava em jogo discussões sobre a autonomia jurídica das 

associações religiosas.  

 Montero (2012) entende que a religião cristã possui, desde sempre, uma 

primazia simbólica e política na mediação de valores para as normas, ou seja, para as 

leis. “Suas formas discursivas e o modo como suas categorias teológicas circulam no 

imaginário político, sua íntima colaboração com o Estado nas áreas sociais [...] são 

elementos importantes que garantem legitimidade” (MONTERO, 2012, p.172). Se no 

Brasil há o consenso em torno da laicidade nos termos da lei, também há um consenso 

que a laicidade na prática está em construção e em constante disputa, ou seja, entende-se 

que perdura um profundo dissenso em torno dos modos como a religião esteve (e está) 

apartada de esferas públicas, isto é, como a religião medeia a política e demais aspectos 

da vida (CUNHA, 2017; GIUMBELLI, 2008; MARIANO, ORO, 2013; MARTIN-

BARBERO, 2009; MONTERO, 2012, 2013).  

 Já nos últimos anos o que temos visto é o crescimento cada vez maior do número 

de políticos ligados de forma declarada à religiosidade cristã. Não nos referimos a casos 

isolados de religiosos eleitos ao longo da (frágil) história da democracia brasileira, mas 

sim da “explosão” dos evangélicos na política (FRESTON, 1992), sobretudo membros 

de igrejas (neo)pentecostais
7
. O fenômeno data da década de 1980, e por conta da 

atuação de vereadores(as), prefeitos(as), governadores(as), mas sobretudo de 

deputados(as) e senadores(as), o campo da política continua sendo incapaz de ignorar as 

mediações da religião. 

 Em voga estão o aumento de candidaturas de líderes de igrejas católicas e 

(neo)pentecostais, líderes esses que expõem abertamente suas filiações e interesses 

religiosos e, dessa forma, veem nos púlpitos das igrejas locais privilegiados para fazer 

campanhas eleitorais; o ativismo político (neo)pentecostal como forma de “lutar” contra 

os avanços e o poder da Igreja Católica e a favor da defesa de interesses das próprias 

igrejas evangélicas; as alianças protagonizadas por evangélicos nos poderes executivo, 

legislativo e judiciário; o discurso de um ideal “moral” para a sociedade brasileira que 

precisa ser recuperado uma vez que a sociedade está “perdida” (aqui a maioria das 

reivindicações são contra pautas sobre aborto, drogas, ensino em escolas públicas e 

políticas afirmativas em prol de direitos de LGBTQ); e, não menos importante, a 

polarização e os discursos de ódio em plataformas midiáticas online entre grupos 

                                                 
7 A opção pela grafia (neo)pentecostais é para englobar em um mesmo termo os membros tanto de igrejas 

pentecostais quanto de igrejas neopentecostais. 
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“contra” e “a favor” de tudo o que acabamos de descrever e de tantas outras ações 

provenientes da inserção direta de evangélicos na política. 

 A fim de exemplificar o cenário que trazemos à tona, relembramos a fala do 

deputado federal Diego Garcia (PHS) em ocasião de um seminário a favor da vida 

(contra o aborto em quaisquer situações) na Câmara dos Deputados. Durante sua fala no 

evento, o deputado declarou que “constantemente tentam colocar em matérias do 

plenário „jabutis‟
8
 que atentam contra a vida, que se levantam contra a família. Temos 

vigiado muito”.
9
 Garcia se refere aos seus opositores do âmbito legislativo e deixa claro 

que está atento a propostas com o objetivo de aprovar na Câmara tudo o que, segundo 

sua visão pessoal, religiosa e do grupo político que representa, atente contra a moral da 

sociedade brasileira. 

Diego Garcia é membro da Frente Parlamentar Evangélica (FPE). Classificados 

como conservadores e de direita, os parlamentares da FPE são acusados de utilizar a 

Bíblia, cânone do cristianismo, na execução dos seus mandatos e na legislação do país 

(VITAL, LOPES, 2013). Em Brasília, o grupo possui forças suficientes para se articular 

e se posicionar contra projetos de lei acerca de gênero, casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, direitos de pessoas LGBTQ, aborto, descriminalização da maconha, 

constituição da família, entre outros.  

 A FPE foi criada no dia 18 de setembro de 2003 na 52ª legislatura (2003-2006). 

Segundo Baptista (2009) e Duarte (2012), a instauração se deu em um a sessão solene 

do Congresso Nacional em homenagem ao dia nacional de missões evangélicas. O 

presidente da sessão, deputado Pedro Ribeiro (PR), apresentou o deputado Adelor 

Vieira (PMDB) como o primeiro presidente da FPE e os demais membros da diretoria 

composta, em sua maioria, por deputados filiados à Assembleia de Deus, igreja de 

denominação pentecostal. Hoje, na 55ª legislatura (2015-2018) a FPE possui 199 

deputados e quatro senadores filiados sob a presidência do deputado João Campos 

(PRB). 

 As estratégias e posições adotadas pela FPE no ato de instauração da Frente 

como entidade jurídica do Congresso Nacional são semelhantes às adotadas nos dias de 

hoje, com o adendo que legislatura após legislatura o número de membros e as inserções 

de preceitos religiosos nos assuntos da Casa são cada vez mais fortes. O 

                                                 
8 “Jubuti” é o termo dado a quaisquer emendas em votações no plenário 
9 Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2016/07/12/seminario-antiaborto-camara_n_10951278.>. Acesso em 

28 jun. 2017. 
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pluripartidarismo com o objetivo de ampliar uma rede forte para alcançar seus objetivos 

é uma estratégia da FPE observada por Baptista (2009) e Duarte (2012). Segundo os 

autores, as principais inciativas da FPE estão concentradas em ações em defesa da 

“família, da moral e dos bons costumes” de acordo com crenças religiosas cristãs. 

Dito isso, o histórico dos modos de se fazer política em nosso país e a influência 

e atuação da FPE são fatos capazes de colocar em xeque a frase de abertura do presente 

texto: o Brasil é um país laico. Cremos que o mais correto a se dizer é que no Brasil 

existe uma definição de laicidade que está em constante disputa entre grupos. Logo, 

para embasar a nossa reflexão e a análise a seguir, vamos ao encontro de um evento já 

consolidado no Brasil que tende a nos dizer bastante sobre a luta por direitos de 

minorias em um país laico e sobre as mediações do religioso na política: a Parada do 

orgulho LGBT de São Paulo. 

 

2. Parada LGBTQ: orgulho e as reivindicações por diversidade 

 

A primeira Parada de cunho LGBTQ do mundo ocorreu nos Estados Unidos, na 

cidade de Nova York. No dia 28 de junho de 1969, a polícia local entrou em um bar 

chamado Stonewall, espancou e prendeu gays e lésbicas presentes no recinto. Cansados 

das repressões e dos abusos da polícia, um grupo de frequentadores do bar, cuja maioria 

era LGBTQ, organizou uma caminhada no bairro de Greenwich Village como forma de 

protesto. No total, cerca de duas mil pessoas marcharam por Nova York para pedir 

respeito à diversidade sexual. Devido à iniciativa e à coragem dessas pessoas, o dia 28 

de junho foi eleito como o dia oficial do orgulho LGBTQ, data comemorada em vários 

países do mundo, inclusive no Brasil. 

A marcha em Nova York, ainda sem o nome de “Parada”, foi um dos protestos 

coletivos pioneiros em todo o mundo a favor da garantia dos direitos civis de pessoas 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneras. Hoje, as Paradas já são 

eventos consolidados, sendo que as de maiores destaque são realizadas em países como 

os Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemanha, França e Israel. Na América Latina a 

Argentina e o Brasil são os países sedes dos eventos de maior porte
10

. Nas últimas cinco 

décadas é possível listar vários avanços com relação a essas lutas por conquistas de 

                                                 
10 De acordo com os dados da organização da edição de 2017 da Parada do orgulho LGBT de São Paulo, o número de 

três milhões de pessoas na Avenida Paulista qualifica a Parada brasileira como a maior do mundo em número de 

participantes. Entretanto, o evento em São Paulo não é o único do país. No Brasil há várias Paradas LGBT em 

diferentes estados ao longo do ano, menores em número de participantes. 
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direitos e reconhecimento. A orientação homossexual foi descriminalizada e deixou de 

ser vista como uma doença em vários países, a união civil entre pessoas LGBTQ é 

aceita e há permissão legal para a adoção de filhos por casais homoafetivos. Todavia, 

sobretudo em nosso país, marcado pela (intensa) mediação da religião na política, a luta 

ainda é grande de acordo com os militantes. 

Sobre as Paradas do orgulho LGBT de São Paulo, a primeira edição do evento 

ocorreu em 1997 e a cada ano o número de militantes e simpatizantes aumenta. Segundo 

dados divulgados pela ONG organizadora, a Associação da Parada do Orgulho LGBT 

(APOLGBT), a primeira edição do evento contou com cerca de duas mil pessoas. Em 

2017 o número chegou ao recorde de três milhões de pessoas em plena Avenida 

Paulista. Todavia, a organização do evento destaca que o clima de festa e 

confraternização entre militantes e apoiadores da causa LGBTQ não pode abafar o 

caráter de protesto e de luta. Além da Parada em si, evento de maior destaque, uma série 

de reuniões, seminários, feiras, debates, ciclos de palestras e mostras artísticas são 

realizados durante o ano no intuito de fortalecer a causa e unir LGBTQ de todo o Brasil. 

Para a escrita deste artigo, estamos interessados na 21ª edição da Parada do 

orgulho LGBT de São Paulo, realizada no dia 18 de junho de 2017 e que contou com 

um público de mais de três milhões de pessoas. O tema escolhido pela organização do 

evento foi: “Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por 

um Estado laico”. De acordo com fontes oficiais ligadas a organização da 21ª Parada do 

orgulho LGBT, a escolha do tema surgiu de reuniões feitas com ONGs, coletivos e 

militantes. Nessas reuniões, a questão do fundamentalismo religioso que tem ganhado 

cada vez mais espaço dentro da política aliada aos retrocessos morais acerca de assuntos 

ligados à diversidade em um país que é, em teoria, laico, foi o que impulsionou a decisão 

pelo tema.  

Dentro e fora de instâncias oficiais da política, todo esse cenário sistematizado 

até aqui convoca uma série de atores para uma disputa de sentidos em torno da própria 

definição de laicidade e de diversidade no Brasil. A questão que se coloca é como se 

dão as interações e as disputas de sentido em torno da relação entre religião e política? 

Objetivamos captar os sentidos e compreender quais são as concepções trazidas à tona 

por esses públicos (argumentos, perspectivas) que dão contornos aos embates na 

internet. 

 O espaço escolhido para apreender essa disputa de sentidos em torno de um 

estado laico (secular) e tudo o que é reivindicado por ambas as partes são as plataformas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

midiáticas online. Interessa para nós instâncias ordinárias do cotidiano da vida das 

pessoas nos quais cidadãos e cidadãs comuns, longe de esferas públicas oficiais, são 

convocados a dar opiniões diversas sobre determinados assuntos (GILLESPIE, 2010), 

entre eles o próprio tema da Parada do orgulho LGBT de 2018 [Independente de nossas 

crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado laico].  

 Dito isso, selecionamos o Facebook como a plataforma midiática online a ser 

analisada e, de modo específico, os comentários postados na página do jornal Folha de 

S.Paulo acerca da notícia “Parada LGBT de São Paulo terá protestos contra a 

interferência religiosa”, postada às 8h55min do próprio dia do evento (domingo, 18 de 

junho). Com os comentários em mãos, com as conversações que eles são capazes de 

gerar, é possível apreender os sentidos evocados pelo tema da 21ª Parada do orgulho 

LGBT colocado em debate pela notícia do jornal. 

 O primeiro passo metodológico é a coleta de todos os comentários da notícia 

selecionada por meio do programa OpSocial. O programa, online, aglutina os 

comentários em uma tabela em ordem cronológica e os divide entre “comentários” e 

“respostas a comentários”, além de fornecer dados como data, hora e link para o perfil 

da pessoa que escreveu cada texto. O segundo passo, após a coleta do material a ser 

analisado, é o processo de garimpo realizado com o auxílio do software NVivo que nos 

fornece uma lista com as palavras mais incididas em todo o conjunto de comentários. 

Feito isso, obtemos, a partir do tema trabalhado na notícia do jornal Folha de S. Paulo, 

os termos e expressões mais problematizadas pelos usuários e usuárias. O passo a 

seguir, antes da análise em si, é excluir, por meio do próprio software NVivo, os 

comentários que não são contemplados com os termos e expressões mais 

problematizados. Logo, temos em mãos para leitura e análises individuais um conjunto 

de comentários que carrega consigo vozes dissonantes com o objetivo de 

(des)estabilizar discursos ora predominantes na FPE, ora predominantes na comunidade 

LGBT. 

 

3. Disputas de sentido em torno da noção de laicidade e de diversidade 

 

 No total, lemos 991 comentários selecionados após o filtro metodológico, todos 

suscitados pela notícia acerca da Parada LGBT postada na página do jornal Folha de 

S.Paulo no Facebook. O processo interativo entre os usuários ocorre através de 
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comentários e de respostas aos comentários, o que denominamos de interação direta. 

Todavia, há uma série de comentários sem resposta (sem interação direta), mas que não 

estão desprendidos do contexto mais amplo de debate em torno da notícia. Tal é a 

dinâmica de postagens e interação em plataformas midiáticas, sobretudo os espaços de 

comentários de publicações no Facebook. De antemão, sabemos que a opinião pública é 

espraiada e captá-la condiz com uma tarefa que ultrapassa os limites de página do nosso 

texto e não se reduz a (apenas) os comentários de uma única notícia. Por meio do nosso 

recorte, pretendemos entender parte do que é posto em jogo em interações digitais a 

partir do momento em que os interesses de LGBTQ são reivindicados.  

 Em um primeiro momento, procederemos com a exposição e análise de alguns 

comentários específicos e mais relevantes no conjunto total de comentários, bem como 

com a análise das respostas.
11

 De todos os comentários lidos, o com o maior número de 

“likes” (curtidas) é: 

 

(A): Nunca vi LGBT protestar frente a uma mesquita muçulmana, será porque? 

 

 O comentário A, que além de mais curtido é um dos que possui mais interações 

diretas, reflete o desejo da pessoa que o escreveu em desviar o foco da intolerância 

praticada pela FPE contra LGBT para outra religião que também é reconhecida por sua 

intolerância, mas que pratica ações de extermínio explícitas. Devido aos modos como 

grupos terroristas islâmicos rejeitam veementemente a orientação homossexual por ser 

contrária aos desígnios de Alá previstos no Alcorão e, sobretudo, como homossexuais 

são assassinados em países do Oriente Médio, o comentário expressa que a real religião 

que deve ser combatida é a religião do homicídio público (o islamismo), e não o 

cristianismo da FPE. O teor do comentário considera que os valores cristãos presentes 

na política não são dignos de protesto, pois os verdadeiros grupos radicais não são os 

inimigos declarados pela organização do evento. 

 O texto do comentário A condiz com uma visão histórica de que o cristianismo 

faz parte de uma identidade nacional (KARNAL, 2017). Religião na política é tolerável 

por pessoas como A por se tratar de um valor cultural de uma nação que se constitui em 

                                                 
11 As transcrições dos comentários são feitas de modo literal e com respeito à grafia utilizados pelos próprios autores 

e autoras. Não suprimimos, corrigimos ou censuramos termos, erros de português ou estruturas frasais. Todavia, 

suprimimos as identidades das pessoas. 
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uma base católica muito forte. Ora, se for para combater uma religião, que seja uma 

religião que não pertence “a nós”. Contudo, a pergunta de A é refutada na resposta de B: 

 

 

(B): Porque 87% do Brasil se considera cristão, e nós temos uma bancada 

evangélica ultrarreacionária que quer acabar com a neutralidade religiosa do 

estado. Eu não vejo nenhum muçulmano na câmara querendo acabar com os 

direitos civis de ninguém! 

 

 O comentário B endossa o que já foi dito, de que a noção de o Brasil ser 

considerado um país cristão se transforma em insumo para que boa parte das pessoas 

(87% na concepção de B) considere normal a ação de religiosos na política de tolir os 

direitos de LGBTQ. B repreende a fala de A com a ideia de que o protesto da 21ª edição 

da Parada do orgulho LGBT se dá, sobretudo, pelas ações de uma Frente evangélica que 

quer “acabar com os direitos civis” de homossexuais. Em outras palavras, B chama 

atenção de A e das demais pessoas envolvidas na interação para o contexto político 

brasileiro que não possui uma bancada mulçumana e, logo, não teria motivos para 

protestar em frente a um templo mulçumano.  

 Todavia, os argumentos do tipo B são contestados por pessoas adeptas ao tipo de 

pensamento de A. Vejamos a fala de C em resposta direta a B: 

 

(C): O que veremos na tal parada é o de sempre, furtos, roubos, depredações, 

violência, bebedeiras, drogas, atentando violento ao pudor, corpos 

deformados (aliás, tudo isso acontece no carnaval também), o duro é depois 

que acabar a zorra, a purpurina, o efeito das drogas e do álcool, ir para a casa 

se olhar no espelho e não saber quem é, pois não são homens tampouco 

mulheres, não possuem definição na Criação. 

 

Falas como essa são recorrentes ao longo do conjunto de comentários 

analisados. A insistência de alguns, como os comentários do tipo B, de que a luta das 

minorias LGBTQ, desfavorecidas pelos modos de se fazer política da FPE, é legitima e 

necessária esbarra, mais uma vez, em discursos impregnados de uma concepção 

religiosa austera, como o comentário de C. Baseado em achismo e em uma concepção 

específica de moral (religiosa), C condena tudo o que existe em uma Parada, associa 

furtos e violência ao contexto LGBTQ e unifica o público do evento como um público 

vazio que não possui uma razão de ser, a ponto de “se olhar no espelho e não saber 

quem é”. Independente das reivindicações e da argumentação de comentários tipo B, o 

conflito de opiniões é inevitável e a posição de quem compartilha do comentário C é 
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sempre a de desqualificar o evento e identificar em LGBTQ corpos sem alma entregues 

a todos os tipos de depravações. 

Há de se pensar que comentários do tipo C são, tão somente, discursos de ódio 

na internet. E de fato o são. Todavia, é preciso entender esse tipo de fala para além 

dessa categoria. Isso porque o próprio princípio da laicidade é utilizado como princípio 

legitimador de discursos de ódio, ou seja, em nome da laicidade alguns religiosos 

fundamentalistas se veem aptos para defender a incolumidade do seu direito de 

liberdade de expressão religiosa sem se importar se isso interfere no direito de outra 

pessoa de escolher viver a sexualidade conforme bem lhe entender. O argumento mais 

comum encontrado ao longo da leitura do conjunto de comentários é o argumento de D: 

 

(D): Outra desculpa pra atacar os cristãos, o país afundando em corrupção e 

eles vão protestar contra uma coisa que já existe, o Estado é laico mas não é 

ateu, nossa constituição garante liberdade religiosa! 

 

O termo “laicidade” aparece no tema da 21ª Parada do orgulho LGBT de São 

Paulo como um principio constitucional a ser respeitado [Independente de nossas 

crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado laico]. Da mesma forma, 

o termo laicidade é evocado na fala de um grupo de pessoas que, contrários à pauta dos 

direitos civis de LGBTQ, ataca-os de forma desrespeitosa a ponto de considerar que 

sim, é por meio da laicidade do Brasil que o país pode assumir uma postura religiosa 

avessa à diversidade sexual, pois o “Estado é laico, mas não é ateu”. A fala de E 

endossa essa ambiguidade que acompanha o termo laicidade e a noção de liberdade 

religiosa e de expressão: 

 

(E): Interferência dos LGBTS nas religiões???? São eles que querem impedir 

o livre pensar! Querem impedir que cristãos vivam aquilo que acreditam???? 

 

Já dissemos aqui que, no processo da implantação da (difusa) laicidade no Brasil 

a Igreja Católica, religião dominante, se envolveu em intensos embates com o Estado a 

fim de garantir o princípio da “liberdade religiosa” para quaisquer religiões, pois o que 

estava em jogo era uma autonomia jurídica das associações religiosas, sobretudo as 

cristãs. Nesse bojo, com a autonomia jurídica veio o “consenso” de que a liberdade de 

expressão de crença é irrestrita e incondicionada aos direitos de outras pessoas não 

adeptas a essas crenças. O comentário de E exemplifica isso ao mostrar uma pessoa que 

coloca sua cosmovisão religiosa acima dos direitos de outras pessoas e considera a luta 
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de minorias LGBTS (sic) uma ameaça ao “livre pensar” de cristãos. Importante destacar 

que de forma direta nos comentários do tipo D (e indireta nos do tipo E) a justificativa 

que o Estado não é ateu não abre margem para diferentes credos religiosos. Há uma 

assimetria quando o assunto é reconhecer “a” religião do Estado que, em linhas gerais, 

deve ser um Estado cristão sob o ponto de vista dessas pessoas. 

Logo, de modo geral, as interações nos comentários são pautadas por dois 

aspectos de conversações online que Marques e Martino (2016) dão o nome de 

incivilidade e ausência de “ideal role taking” [colocar-se no lugar do outro]. A dinâmica 

de comentários e respostas em plataformas midiáticas online sobre um tema tão 

polêmico faz das interações um local de embates e defesas de posicionamentos 

fechados, avaliados e validados em si mesmos, sem uma atenção para a alteridade. E 

isso ocorre em ambos os lados. Há uma generalização nos comentários que classifica os 

cristãos como fundamentalistas e LGBTQ como promíscuos. As argumentações são 

construídas com base em crenças, valores e normas partilhadas entre grupos específicos 

(religiosos de um lado e LGBTQ de outro) que não são negociadas, mas sim 

generalizadas em discursos de ódio sob a máscara de liberdade de expressão.  

Nesse ínterim, o laico e o sagrado são categorias em constantes intersecções, 

mas em disputas; dicotômicas, porém indissociáveis; definidas, contudo polissêmicas. 

Os recortes e as escolhas dos comentários são para mostrar alguns padrões de discursos 

em plataformas midiáticas online, discursos esses capazes de evidenciar o quanto a 

noção de laicidade é permeada por características históricas de um país que se constituiu 

através de acordos e de benefícios entre religião e governo de modo que, até hoje, os 

limites de atuação do religioso na política não são claros. Além disso, a questão da 

diversidade (sexual) é vista mais como um perigo do que como, tão somente, outros 

modos legítimos de ser. A tessitura do conjunto de comentários analisados, então, 

mostra um local de disputas de sentido através de interações mais interessadas em 

desprivilegiar os interesses e as causas de determinados grupos em contextos de pouca 

(quase nenhuma) abertura para diálogos sem ataques e ofensas. 

 

Considerações finais 

 

Diante dos posicionamentos da APOLGBT; dos exemplos de projetos de lei e 

dos modos de atuação da FPE, que de maneira oficial legisla de acordo com princípios 
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morais e éticos de uma religião específica; e da retrospectiva do processo de 

constituição da laicidade no Brasil, é possível compreender que afirmar uma laicidade 

plena no Brasil, isto é, a separação entre religião e política, é difícil. Montero (2013) é 

enfática em dizer que “as normas legais não são transparentes nem sua aplicação é 

mecânica, um conjunto de percepções filtra a sua leitura e disputa seus significados” 

(MONTERO, 2013, p.25). Em um país como o Brasil, que desde a sua formação 

republicana vem sendo marcado por (intensas) mediações do religioso na política, é de 

se esperar um cenário atual permeado por conflitos e jogos de interesses pessoais e de 

grupo em torno da laicidade dos limites dados à diversidade sexual. A análise dos 

comentários em uma rede social digital nos mostrou o quão intensos são esses conflitos 

e jogos de interesses. 

 Privilegiar esses espaços online para apreender as dinâmicas de interação entre 

grupos distintos é considerar espaços democráticos, agonísticos, nos quais corpos não 

são vistos e discursos (comentários) diversos são proferidos em uma espécie de arena 

pública capaz de revelar muito sobre o modo de pensar a questão da laicidade e do 

direito a diversidade em nosso país. Lembramos que um Estado laico garante a 

liberdade de crença, mas nenhuma crença deve ser sobreposta aos modos de vida de 

outra pessoa. Logo, a pauta levantada pela Parada do orgulho LGBT de 2017 elucida 

que a relação entre laicidade e respeito a direitos individuais no Brasil é algo ainda não 

plenamente alcançado e que a luta diária não se dá apenas em instâncias políticas 

oficiais, mas também em discursos paralelos na internet. 
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