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RESUMO

O Brasil assistiu, nas últimas décadas, a importantes avanços nas políticas públicas
voltadas aos membros da comunidade LGBTQIA+. Contudo, em paralelo aos avanços
observados, ocorreu um importante e influente aumento na participação de grupos
religiosos protestantes na política do país. A vitória do presidente Jair Bolsonaro em
2018 marcou a ascensão desses agentes na política de uma forma nunca vista no
período democrático, bem como sugere uma mudança na atuação dos diversos atores
envolvidos na busca pela institucionalização de direitos de gênero e sexualidade.
Dessa maneira, este trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa:
Houve alguma mudança institucional, a partir da posse de Bolsonaro, quanto às
políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+? A hipótese investigada é a de
que essas ações não decorrem apenas de uma mudança radical na orientação do
Executivo após a posse presidencial de 2019, mas de uma ação incremental de
agentes conservadores e grupos religiosos infiltrados na burocracia do Estado. Com
isso, o objetivo é investigar os mecanismos causais que associam agentes e ações a
resultados de ações ao longo do tempo no que se refere às políticas para LGBTQIA+
no Brasil, dando ênfase à atuação de grupos conservadores nesse processo.
Resultados deste trabalho sugerem que, embora o início da gestão de Bolsonaro na
Presidência da República seja uma mudança de paradigma para políticas públicas
com foco na comunidade LGBTQIA+ devido a sua pauta conservadora, os
protagonistas desse governo e as ideias (ou framings) que eles propõem já se
articulavam anteriormente à nova administração à frente do Planalto. Ao utilizar a
metodologia de rastreamento de processo, bem como os parâmetros disponibilizados
pela Teoria da Mudança Institucional Gradual, foi possível identificar uma mudança
incremental que ocorre desde 2011. A coalizão de infiltrados no primeiro escalão do
governo se associa principalmente a instituições religiosas protestantes históricas e
pentecostais como a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Batista da
Lagoinha e a Igreja Presbiteriana, e esses grupos atuam pelo mecanismo de framing,
mobilizando um capital simbólico por meio do Projeto Sete Montes e do “terrorismo de
costumes”.
Palavras-chave: Políticas LGBTQIA+; conservadorismo no Brasil; Projeto Sete
Montes; Terrorismo de Costumes; mudança incremental.

ABSTRACT

In recent decades, Brazil has seen important advances in public policies aimed at
members of the LGBTQIA+ community. However, in parallel with the observed
advances, there was an important and influential increase in the participation of
Protestant religious groups in the country's politics. The victory of President Jair
Bolsonaro in 2018 marked the rise of these agents in politics in a way never seen in
the democratic period, as well as suggesting a change in the performance of the
various actors involved in the search for the institutionalization of gender and sexuality
rights. In this way, this work seeks to answer the following research question: Has there
been any institutional change, since Bolsonaro’s inauguration, regarding public policies
aimed at the LGBTQIA+ community? The hypothesis investigated is that these actions
do not stem only from a radical change in the Executive's orientation after the 2019
presidential inauguration, but from an incremental action by conservative agents and
religious groups infiltrated in the state bureaucracy. With this, the objective is to
investigate the causal mechanisms that associate agents and actions to the results of
actions over time regarding public policies for LGBTQIA+ in Brazil, emphasizing the
role of conservative groups in this process. Results of this work suggest that, although
the beginning of Bolsonaro's administration in the Presidency of the Republic is a
paradigm shift for these policies due to its conservative agenda, the protagonists of
this government and the ideas (or framings) they propose it was already articulated
before the new administration. By using the process tracing methodology, as well as
the parameters provided by the Theory of Gradual Institutional Change, it was possible
to identify that since 2011 there has been an incremental change in public policies for
LGBTQIA+ in Brazil. The coalition of infiltrators at the first level of the government is
mainly associated with historical Protestant and Pentecostal religious institutions, such
as the Assembly of God Church, the Lagoinha Baptist and the Baptist Church and the
Presbyterian Church, and these groups act through the framing mechanism, mobilizing
a symbolic capital through the Seven Mountains (or Seven Spheres of Influence) and
the “moral terrorism”.

Keywords: LGBTQIA+ public policies; conservatism in Brazil; Seven Spheres of
Influence; Moral Terrorism; incremental change.
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INTRODUÇÃO

Com a redemocratização e o fortalecimento do ativismo de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexuais e todo o
espectro de gênero e sexualidade não heterossexual e cisgênero (LGBTQIA+), o
Brasil assistiu, nas últimas décadas, a importantes avanços nas políticas públicas
voltadas aos membros dessa comunidade. São exemplos dessas políticas a criação,
no Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e
Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(CNCD), a criação de uma “Coordenação Geral de Promoção dos Direitos LGBT” no
âmbito da “Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República”
(SEDH-PR), e o Programa “Brasil sem Homofobia” (BsH).
A literatura acadêmica sobre políticas públicas para LGBTQIA+ no país é
geralmente composta por análises descritivas sobre os planos e políticas. Estudos
sugerem que políticas para LGBTQIA+ passaram a fazer parte da agenda do governo
graças à pressão de ativistas. Desde a segunda metade da década de 1980, grupos
LGBTQIA+ se organizaram, enfrentaram as forças conservadoras historicamente
presentes na sociedade brasileira e demandaram do Estado uma resposta às altas
taxas de crimes de ódio contra cidadãos LGBTQIA+. Além disso, a epidemia de
HIV/Aids, que demandou tratamento e cuidado de segmentos específicos da
sociedade, fez com que esses grupos se organizassem em torno de associações e
ONGs.
Contudo, em paralelo aos avanços observados no desenvolvimento de
políticas para LGBTQIA+, ocorreu um importante e influente aumento da participação
de grupos religiosos protestantes na política brasileira. Paradoxalmente, parte desses
grupos compôs a base de apoio e as administrações do Executivo federal que
encetaram aqueles avanços nas políticas para LGBTQIA+. Esses indivíduos,
classificados pela Teoria da Mudança Institucional Gradual como simbiontes da
variedade parasita, são agentes que prosperam em ambientes como o observado no
Brasil, caracterizados por fortes possibilidades de veto e alta discricionariedade na
interpretação e implementação das regras. Eles defendem uma agenda conservadora
e têm se articulado com o intuito de interferir no debate e de exercer poder
discricionário e de veto na implementação das políticas para LGBTQIA+
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(METRÓPOLES, 2020; PODER360, 2019; REDAÇÃO RBA, 2021). Apesar disso, a
forma como esses agentes disputam espaço na arena decisória tem sido ignorada
pela literatura e pouco se conhece sobre qual é e como se dá a articulação desses
grupos e quais os resultados de suas ações sobre essas políticas.
A posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019 marcou uma ascensão desses
grupos conservadores na política de uma forma nunca vista no período democrático,
bem como pareceu marcar uma mudança na atuação dos diversos atores envolvidos
na busca pela institucionalização dos direitos de gênero e sexualidade. Dessa
maneira, este trabalho de mestrado busca responder a seguinte pergunta de
pesquisa: Houve alguma mudança institucional, a partir da posse de Bolsonaro,
quanto às políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+?
Para responder essa pergunta, esta pesquisa busca reconstituir a rede de
causalidades na atuação de grupos religiosos conservadores, bem como a
desconstrução defendida por esses atores com relação às políticas para LGBTQIA+
no Brasil. A proposição aqui investigada é a de que essas ações não decorrem apenas
de uma mudança radical na orientação do Executivo após a posse presidencial de
2019, mas de uma ação incremental de agentes conservadores e grupos religiosos
infiltrados na burocracia do Estado, que cada vez mais têm ganhado protagonismo no
cenário político do país. O objetivo é: investigar os mecanismos causais que associam
agentes e ações a resultados de ações ao longo do tempo no que se refere às políticas
para LGBTQIA+ no Brasil, dando ênfase à atuação de grupos conservadores nesse
processo.
Resultados deste trabalho sugerem que, embora o início da gestão de
Bolsonaro na Presidência da República seja uma mudança de paradigmas para
políticas públicas com foco na comunidade LGBTQIA+ devido a sua pauta
conservadora, os protagonistas desse governo e as ideias que eles representam já se
articulavam anteriormente à posse do presidente e desde 2011 é possível observar
uma mudança incremental do tipo drift.
Dessa forma, na primeira seção da introdução é apresentada a revisão
bibliográfica; na segunda o problema e a justificativa da pesquisa; na seção seguinte
o referencial teórico; e na última seção apresenta-se a metodologia e os métodos
utilizados. Este trabalho foi dividido em duas partes: na primeira, composta por três
capítulos, analisa-se como conservadores religiosos entraram na política no país; em
19

seguida são retomados, a partir da literatura, os principais momentos de
institucionalização de políticas para LGBTQIA+. À luz da teoria utilizada, nessa parte
busca-se assinalar os dois primeiros parâmetros que ajudarão a reconhecer o tipo de
agente e o tipo de mudança observados no caso estudado. Além disso, explora-se um
primeiro enquadramento, o Projeto Sete Montes, e o contexto em que esse
mecanismo está inserido. Na segunda parte, composta por mais três capítulos e pelas
considerações finais, investiga-se a atuação desses conservadores no atual governo,
o que permite a análise do terceiro e último parâmetro sugerido pela teoria. Também
é detectado um segundo enquadramento, o “terrorismo de costumes”, e a análise das
políticas para LGBTQIA+ dentro do governo de Bolsonaro auxilia na identificação do
contexto em que esse mecanismo está inserido. Por fim, é apresentada a conclusão
deste trabalho com os resultados encontrados, bem como sugestões para estudos
futuros.

1 Revisão Bibliográfica
Os trabalhos disponíveis sobre políticas públicas para a população LGBTQIA+
no Brasil podem ser divididos em três grandes grupos, sendo eles: i) estudos que têm
como foco uma reconstrução histórica e/ou uma análise sociológica do movimento
LGBTQIA+, seja no caso específico brasileiro, seja em uma análise comparada com
outros países; ii) estudos que centram sua investigação na judicialização das questões
de gênero e sexualidade; e iii) estudos de diversas áreas que não focam
especificamente na questão das políticas públicas para a população LGBTQIA+, mas
que, de uma forma ou de outra, produzem resultados que são relevantes para esse
tema.
Grande parte das pesquisas relacionadas à população LGBTQIA+ no Brasil
passou a ser publicada após a redemocratização, com a gradativa diminuição da
repressão que a ditadura Civil-Militar impôs a esse tema. Com o fim do regime CivilMilitar e com o movimento nacional e internacional de despatologização da
homossexualidade, um primeiro grupo de estudos, que foi publicado a partir do final
do século XX, passou a reconstituir os fatos históricos e sociológicos que marcaram a
trajetória dos LGBTQIA+ no país. Entre esses trabalhos, há maior ênfase no
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movimento gay, o que pode ser explicado pelo protagonismo inicial desse grupo no
debate mais geral sobre as questões de gênero e sexualidade (FACCHINI, 2005;
PEREIRA, 2016; QUINALHA, 2018; GREEN, 2018; COWAN, 2019; RODRIGUES,
2019). Há, de forma residual, um subgrupo de estudos que investigou as
especificidades da militância lésbica (FERNANDES, 2018; FERNANDES, 2019), bem
como questões que envolvem as travestis, os(as) transexuais e os(as) transgêneros
(OCANHA, 2018; MORANDO, 2019). No caso dos estudos sobre travestis,
transexuais e transgêneros, a narrativa acabou focando questões coercitivas sofridas
por esses sujeitos. Os autores defendem que o Estado justificava (e ainda justifica)
seus atos de violência contra esses segmentos sociais com argumentos relacionados
à segurança pública, uma vez que alguns desses sujeitos exercem atividades tidas
como marginais pela sociedade, como a prostituição.
Alguns trabalhos, por terem como objeto de análise fatos mais atuais,
passaram a abordar os diferentes subgrupos do movimento LGBTQIA+ como
membros de um bloco, não os separando de acordo com os subgrupos sugeridos
anteriormente (BULGARELLI, 2018; IRINEU, 2018; GREEN, QUINALHA, 2019;
FACCHINI; FRANÇA, 2020). Uma das lacunas encontradas nessa literatura diz
respeito à construção e financiamento das políticas públicas para a população
LGBTQIA+. Em âmbito nacional, o Executivo federal - majoritariamente durante as
gestões dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff
(2011-2016) - desenvolveu ações com o objetivo tanto de combater atos
LGBTQIA+fóbicos, buscando conscientizar a população em geral sobre o tema,
quanto de ampliar o acesso a políticas de saúde que tinham como foco alguns
segmentos específicos da comunidade. Há menções sobre os montantes investidos
nessas atividades e sobre os fatores que implicaram sua descontinuidade,
principalmente relacionados a questões financeiras e à forte atuação de opositores a
essas demandas (MELLO, AVELAR, MAROJA, 2012), mas não há pesquisas que
busquem fazer essa investigação de forma mais aprofundada.
Nos últimos anos, não obstante, foi observada uma mudança na forma de
atuação do movimento LGBTQIA+. Assim como ocorreu em outros países, como na
Colômbia e nos Estados Unidos (CARDINALI, 2018), no Brasil testemunhou-se um
período de ampliação e oficialização de direitos da população LGBTQIA+ no âmbito
do Poder Judiciário, devido à falta (ou descontinuidade) de ações do Poder Executivo
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e à forte oposição conservadora a essas demandas no Poder Legislativo. Nesse
sentido, há trabalhos que propõem uma análise do processo de judicialização desse
ativismo (OLIVEIRA, 2012; ROESLER, SANTOS, 2014; CARDINALI, 2018;
VECCHIATTI, 2018, BUZOLIN, 2019). Esses estudos destacam que a maior parte
dessas conquistas - que foram legitimadas, em última instância, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) - está relacionadas a assuntos que já contavam com certo
consenso na jurisprudência, graças a decisões de tribunais de outras instâncias. Isso
significa que já existia certo nível de aceitação sobre os temas que foram apreciados
pelo STF e que a legitimação dessas políticas também não implicou grandes custos
para o Estado. Cabe salientar que a questão fiscal, assim como o limite do papel
contramajoritário exercido pelo STF, acabam restringindo o julgamento àquelas
demandas associadas aos setores menos estigmatizados da população LGBTQIA+,
como as lésbicas, os gays e os(as) bissexuais. Processos que abordam direitos
demandados pelas travestis, pelos(as) transexuais e pelos(as) transgêneros
dificilmente conseguem colher resultados positivos nos tribunais estaduais ou ter
andamento em suas discussões nas instâncias federais (CARDINALI, 2018).
Por último, um terceiro conjunto de trabalhos não foca especificamente em
políticas públicas para a população LGBTQIA+, mas a análise proposta por seus
autores pode afetar de forma direta a vivência desses sujeitos. Um primeiro subgrupo
de estudos buscou propor respostas à epidemia de HIV/Aids. Por ter uma incidência
inicial majoritária em homens gays, homens que fazem sexo com homens, travestis e
mulheres transexuais, o HIV/Aids acabou sendo associado à imagem desses
segmentos e do movimento como um todo. Após as primeiras descobertas, estudos
sobre a doença passaram a analisar possíveis tratamentos, assim como as
consequências sociais desencadeadas pela infecção, não apenas reconstruindo os
fatos históricos, mas também propondo políticas públicas e analisando seus efeitos
na organização e no comportamento daqueles que foram contaminados (PARKER,
2002; MELLO, AVELAR, MAROJA, 2012; ENCARNACIÓN, 2016; SARAIVA, 2017).
Com a descoberta de novos métodos de prevenção e tratamento, como as profilaxias
pré e pós exposição (PrEP e PEP, respectivamente), novos trabalhos foram
publicados (MONTEIRO; VILLELA, 2009; VILLELA, 2018; ZUCCHI et al., 2018).
No segundo subgrupo, destacam-se as pesquisas que buscam entender a
relevância da religião e de comportamentos conservadores na política, assim como o
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aumento da influência desse setor na sociedade. Alguns autores que tratam de forma
direta da questão LGBTQIA+ citam a crescente centralidade que cristãos passaram a
ter nesse debate (CARRARA, 2010; MURRAY et al., 2012; RIOS, 2011; TREVISAN,
2018), mas nenhum trabalho avaliou mais profundamente a influência desses atores
nas decisões que englobam políticas para LGBTQIA+. Além disso, há trabalhos que
propõe analisar a crescente importância da religião no Brasil, e que destacam que
membros de instituições religiosas podem adotar posturas conservadoras e podem
almejar posições de protagonismo em disputas relacionadas a questões de gênero e
sexualidade (SMITH, 2016, 2019a, 2019b), mas eles também não fazem uma análise
mais detalhada sobre o conflito entre as demandas dos cristãos e as do ativismo
LGBTQIA+.
2 Problema e Justificativa da Pesquisa

Os estudos citados anteriormente contribuíram, em certa medida, para a
compreensão dos argumentos utilizados pelos diferentes sujeitos envolvidos nas
disputas sobre as políticas públicas para LGBTQIA+. Entretanto, como já indicado,
mesmo aqueles trabalhos que propõem analisar a atuação do Executivo e do
Legislativo em âmbito federal não fazem uma investigação aprofundada sobre quem
são esses indivíduos e como eles se articulam. Além disso, essa literatura enfatizou
grupos favoráveis às demandas de LGBTQIA+. Contudo, no caso do Congresso
Nacional, por exemplo, é possível observar uma crescente atuação da Frente
Parlamentar Evangélica (FPE), que tradicionalmente se coloca como oposição aos
projetos progressistas relacionados à gênero e sexualidade. Não há, porém, trabalho
algum que se proponha a analisar as questões LGBTQIA+ no Legislativo federal,
apesar da relevância desse Poder para o tema. Os congressistas que fazem parte da
FPE são frequentemente citados na literatura (BINDE, 2018; IRINEU, 2018;
TREVISAN, 2018), mas não há uma pesquisa empírica que busque identificar como
eles se articulam, quais as figuras e instituições que não estão diretamente associadas
ao Estado e que incentivam discursos e campanhas políticas e publicitárias a esse
respeito, quais os argumentos e a base teórica utilizados por esses indivíduos e se

23

essa articulação consegue romper as fronteiras do Parlamento para influenciar outros
Poderes e outras esferas de governo.
O que chama a atenção, entretanto, é que grupos com princípios
conservadores cristãos de fato conseguiram ampliar seu alcance na vida política do
país (SMITH, 2016, 2019a, 2019b), mas também há fortes indícios de que eles
passaram a ditar a visão do Estado sobre o tema após a eleição de 2018, sendo que
o ataque às minorias é visto como uma estratégia do próprio governo (BITTAR;
CALCAGNO, 2019).
Portanto, como colocado, esta pesquisa de mestrado busca reconstituir a rede
de causalidades na atuação de grupos religiosos conservadores com relação às
políticas públicas para LGBTQIA+ no Brasil. A proposição aqui investigada é a de que
essas ações não decorrem de uma mudança radical na orientação do Executivo, mas
têm sido construídas de forma incremental, por agentes conservadores e grupos
religiosos instalados na burocracia do Estado. Esses agentes acabaram ganhado um
protagonismo inédito no cenário político após a eleição de Bolsonaro, mas já se
articulavam e conseguiam ditar sua visão sobre o tema antes de 2019.
Para atingir o objetivo proposto, será necessário retomar o debate sobre como
os conservadores protestantes entraram na política do país e sobre como o Estado
brasileiro introduziu as demandas por direitos e liberdades individuais de membros da
comunidade LGBTQIA+ na agenda política. Em primeiro lugar, segundo Boas (2020),
a luta pela liberdade religiosa é historicamente um dos principais fatores internos que
motivou a participação eleitoral e que pode explicar as ambições políticas de
evangélicos latino-americanos. Em países onde esse grupo enfrenta a ameaça de
violência social ou uma Igreja Católica agressiva e onde as eleições apresentam uma
oportunidade de defesa contra tais ameaças, eles abandonam a atitude apolítica
tradicional em busca da representação eleitoral. Além disso, o autor explica que, no
Brasil, a eleição legislativa de 1986 para a Assembleia Nacional Constituinte foi
identificada como um marco para a presença de evangélicos na política. Às vésperas
do pleito, a Igreja Assembleia de Deus apresentou uma lista oficial de candidatos e,
durante o período eleitoral, suas lideranças, por meio de sermões e artigos publicados
no veículo de comunicação oficial da instituição, afirmaram que havia uma ameaça de
incorporação do catolicismo como religião oficial do Estado, instigando a participação
dos fiéis.
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No entanto, os evangélicos eleitos sob a bandeira de oposição à agenda
católica passaram a defender posições conservadoras sobre questões de moral e
valores. Eles acabaram por se unir aos católicos conservadores em um esforço para
derrotar propostas progressistas nesse tema. A partir de então, temas morais se
tornaram uma prioridade, sendo mais relevantes para a participação eleitoral
evangélica no caso brasileiro em comparação com os demais países da região.
Durante esse processo, evangélicos mudaram de forma mais definitiva para o campo
conservador, promovendo causas excludentes para as minorias sexuais. Embora
questões como as restrições à liberdade de culto (como as que ocorreram durante a
pandemia de COVID-19 como tentativa de controlar a disseminação do vírus) e o
avanço de políticas progressistas relacionadas a gênero e sexualidade não lhes
representem uma ameaça existencial, elas são vistas como um ataque a seu estilo de
vida, motivando-os a ter uma atuação ativa na arena política (BOAS, 2020).
Por outro lado, ao mesmo tempo em que o Brasil tem dificuldade para legislar
em nível federal sobre direitos LGBTQIA+, como foi o caso da união entre pessoas do
mesmo sexo, o país se sobressai na América Latina em questões de liberdade de
gênero e sexualidade. Encarnación (2016) entende, por exemplo, que o Brasil foi o
primeiro local do hemisfério sul a descriminalizar a homossexualidade. Além disso, o
autor defende que há uma reputação internacional de que existe no país uma grande
liberdade para os homossexuais e outras minorias sexuais. Elementos da cultura
brasileira, como a presença de gays em telenovelas, uma interação social
aparentemente tolerante com travestis e transgêneros, o costume de homens se
fantasiarem com roupas femininas nos carnavais, a presença de religiões afrobrasileiras que adotam tanto andrógenos quanto homens com características
femininas como figuras espirituais são exemplos de como essa imagem foi construída.
Além disso, Encarnación também aponta que a intensidade com que o mercado da
cultura gay conseguiu se internalizar no Brasil e uma certa tolerância das políticas
oficiais para com os homossexuais a partir da redemocratização posicionaram o país,
no início dos anos 2000, como o melhor da América Latina para a expansão dos
direitos LGBTQIA+.
Não há dúvidas de que houve considerável progresso em relação a esse
tema, fazendo com que o movimento gay brasileiro estivesse entre os de maior
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sucesso no Sul Global. Contudo, o registro da evolução dos direitos LGBTQIA+ no
Brasil é irregular, o que gera um paradoxo: uma das sociedades latino-americanas
mais respeitadas quando se trata de liberdade sexual também é uma das que tem
mais entraves quando o tema é o avanço na proteção e nos direitos da comunidade
LGBTQIA+ (ENCARNACIÓN, 2016). Dessa forma, essas duas características - o
comportamento dos conservadores, especialmente os evangélicos, e o histórico que
envolve os direitos e as políticas para LGBTQIA+ no Brasil - fazem do país um caso
único, que será o objeto de estudo deste trabalho.
Nesse contexto, para entender o que mudou (ou não) na administração
Bolsonaro, é preciso, antes de tudo, compreender como essas políticas estavam
organizadas no âmbito federal em períodos anteriores. Portanto, parte-se da literatura
já consolidada que buscou estudar as políticas LGBTQIA+ para se constituir a rede
de causalidades na atuação dos movimentos conservadores nessa arena.
Sabe-se que, em âmbito subnacional, ações foram feitas em diversas regiões
do país, mas a análise de políticas locais não será o foco neste trabalho, devido aos
limites de um estudo de mestrado. Nesse momento, o recorte empírico será o âmbito
federal, pois a literatura entende que o ativismo LGBTQIA+ buscou legitimar suas
demandas nessa esfera de governo, dado seu caráter universal. Também foram as
políticas diretivas instituídas pelo Executivo federal que passaram a direcionar órgãos
governamentais em todo o país. Além disso, como visto na seção anterior, há um
processo de judicialização das demandas LGBTQIA+, e são em instâncias federais
da justiça que decisões são tomadas de forma definitiva. Geralmente, são essas
decisões que acabam embasando as atitudes tomadas tanto no Executivo quanto no
Legislativo, também em todo o país.
A literatura sugere que as políticas públicas atuais destinadas à população
LGBTQIA+ parecem ter sido construídas de forma incremental, pois elas contaram
com a participação de diversos setores da sociedade, inclusive de membros do
governo, acadêmicos e ativistas de direitos humanos. O 3º Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH-3), publicado em 2009, é um marco para essas políticas.
Contudo, há um grupo que atualmente ocupa a presidência da República, composto
por indivíduos que não se reconhecem como LGBTQIA+, que aparentemente
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trabalham para reverter ou impedir que os objetivos propostos pelo PNDH-3 sejam
efetivados.
Já no discurso de posse para o Congresso Nacional, Bolsonaro, por exemplo,
ressaltou que sua gestão buscaria “[...] valorizar a família, respeitar as religiões e
nossa tradição judaico-cristã, [e] combater a ideologia de gênero” (BRASIL, 2019a).
Após o discurso, como uma das primeiras medidas de seu governo, o presidente
editou, em 1º de janeiro de 2019, a Medida Provisória nº 870, que excluiu
completamente a população LGBTQIA+ da lista de políticas e diretrizes do Executivo
federal destinadas à promoção de direitos humanos (ANDES, 2019).
Sendo assim, este trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa:
houve alguma mudança institucional, a partir da posse de Bolsonaro, quanto às
políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+? Para responder essa
pergunta, procura-se investigar os mecanismos causais que associam agentes e
ações a resultados de ações ao longo do tempo no que se refere a essas políticas,
com destaque à posição e às ações adotadas por grupos conservadores nesse
âmbito.
A seleção do tema de pesquisa apresenta dois tipos de justificativas: uma
empírica e três teóricas. Primeiramente, com base na ampliação de discursos
protestantes dentro do governo brasileiro e por meio de uma breve revisão de
literatura, percebeu-se a necessidades de avançar em estudos para mapear essas
novas influências e compreender o papel crescente dos agentes conservadores na
política (SMITH, 2016, 2019a, 2019b) e, especificamente, na formulação de políticas
públicas para LGBTQIA+ (PARKER, 2002). Em segundo lugar, e como consequência
da primeira justificativa, é necessário aprofundar os estudos sobre as políticas para
LGBTQIA+ no Brasil e expandi-los, de maneira a avançar do campo descritivo
(MELLO, AVELAR, MAROJA, 2012; SARAIVA, 2017) para o analítico, dando ênfase
à atuação de grupos conservadores nesse processo. Além disso, pretende-se dar
prosseguimento ao debate sobre mudança institucional proposto por Mahoney e
Thelen (2010), fortalecendo essa teoria à luz de um exemplo brasileiro. Teorias de
mudança e continuidade de instituições e políticas públicas foram desenvolvidas no
contexto dos países centrais. Sendo assim, é necessário explorar em que medida elas
explicam (ou não) outros contextos, como o de países periféricos. Onoma (2010), ao
observar um caso de mudança institucional na África do Sul, propôs o conceito de
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potencial contraditório das instituições, que também aparenta ser o caso aqui
estudado. Por fim, ao identificar a forma como as ideias e normas são incorporadas
às instituições, é possível melhorar a compreensão sobre a origem das preferências
do Estado. Hall (2016) indica como é possível analisar o papel das ideias em
instituições transnacionais. Por sua vez, esta dissertação pretende avançar no
entendimento desse conceito demonstrando como a comunicação de ideias, ao
restringir alternativas, promove os objetivos estratégicos dos atores envolvidos, que
conseguem focalizar a atenção em temas de seu interesse, persuadindo os demais.
Com isso, pretende-se auxiliar institucionalistas históricos a obter uma melhor
compreensão das condições sob as quais as prioridades e instituições da política
mudam.
A capacidade de generalização deste estudo de caso para outros contextos,
a dificuldade de acesso a possíveis entrevistados e a pandemia de COVID-19 foram
limitações desta pesquisa. Porém, o ineditismo do tema e a própria pandemia, que fez
com que uma vasta gama de conteúdo fosse disponibilizada de forma on-line, bem
como a metodologia utilizada, foram capazes de mitigar esses efeitos.

3

Referencial Teórico

3.1 Sobre a teoria da mudança institucional gradual
A literatura defende que houve dificuldade na implementação das políticas
públicas direcionadas a membros da comunidade LGBTQIA+ no âmbito do Executivo
federal brasileiro. Também se observou que houve dificuldade no debate parlamentar
das políticas que dependiam da aprovação do Congresso Nacional. Dessa forma, a
partir de 2009, ações com o objetivo de institucionalizar principalmente esse segundo
grupo de políticas começaram a chegar ao STF. Em 2020, após anos de debates e
uma série de julgamentos, a maior parte dos projetos relacionados a direitos civis de
interesse da comunidade LGBTQIA+ foi institucionalizada graças a decisões do
Tribunal, mesmo que com críticas advindas dos outros Poderes. Entretanto, as demais
políticas de promoção da cidadania LGBTQIA+, que estão sob responsabilidade do
Executivo, foram aparentemente abandonadas pelo Planalto. Ao apoiar este trabalho
em uma literatura que busca explicar mudanças institucionais que ocorreram de forma
28

gradual e envolveram diferentes atores, torna-se possível identificar agentes, ações e
resultados dessas ações ao longo do tempo. Sendo assim, essa literatura oferece
parâmetros adequados para investigar a construção e desconstrução de políticas
públicas no caso estudado.
Mahoney e Thelen (2010) estão entre os primeiros pesquisadores a
apresentar um ferramental teórico nesse sentido. Eles defendem que, após criadas,
as políticas públicas podem se modificar de maneira lenta e gradual. Essas mudanças,
mesmo sendo menos drásticas, podem ser relevantes para a uniformização do
comportamento humano e para a produção de resultados políticos. Mahoney e Thelen
argumentam, contudo, que faltam ferramentas na literatura acadêmica que expliquem
essa evolução mais sutil das instituições. Para eles, as principais abordagens da
análise institucionalista (institucionalismo sociológico, histórico e da escolha racional)
enfrentam problemas para explicar mudanças institucionais. Essas três abordagens
buscam entender como as instituições se sustentam no longo prazo e como choques
ou mudanças exógenas causam mudanças institucionais, porém não fornecem um
modelo mais geral de mudança que busque analisar tanto as fontes de mudança
exógenas quanto as endógenas.
A mudança institucional pode ocorrer quando problemas de interpretação e
aplicação das regras permitem que os burocratas as implementem de novas formas.
Ao ampliar o foco de análise e incluir essas preocupações, os autores possibilitaram
a observação e teorização de formas de mudança incremental que passam
despercebidas por grande parte das análises institucionalistas. Entende-se que esse
modelo pode auxiliar a análise das mudanças observadas no Brasil no âmbito das
políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+, onde agentes progressistas
atuam para incluir essas demandas na agenda do Estado, institucionalizando-as,
enquanto agentes conservadores atuam em um processo de desconstrução dessas
políticas.
Mahoney e Thelen (2010) observaram essa lacuna teórica na literatura e
propuseram um novo modelo de mudança institucional. Esse modelo incorpora formas
especificas de mudança incremental aos atributos do contexto institucional e às
características das próprias instituições. As variações nas propriedades institucionais
são vistas como incentivadoras de diferentes tipos de estratégias de mudança, que,
por sua vez, se associam a agentes de mudança distintos que trabalham para suscitar
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tipos particulares de mudança incremental. Partindo da hipótese fundamental do
modelo de que as políticas públicas podem sofrer alterações não apenas em resposta
a choques ou mudanças exógenas, mas também a partir de mudanças endógenas, e
aplicando-a ao caso das políticas para LGBTQIA+ no Brasil, então, dentro das
propriedades básicas do Estado brasileiro, deve existir algum elemento dinâmico que
possibilitou modificações nessas políticas.
Mahoney e Thelen (2010), ao adotar essa hipótese, veem as políticas como
instrumentos distributivos carregados de implicações de poder. Eles defendem que as
instituições estão repletas de tensões, pois elas inevitavelmente despertam
questionamentos sobre os recursos despendidos e as suas consequências
distributivas. Tendo isso em mente, os autores entendem que regras ou expectativas
(formais ou informais) de ação dos padrões estabelecidos acabam implicando uma
alocação de recursos desigual, até mesmo porque, na prática, muitas instituições
formais são fundadas com o objetivo de distribuir recursos para um tipo de ator em
detrimento de outro. Além disso, as instituições frequentemente refletem as
contribuições relativas de um conjunto de atores, que podem entrar em conflito com
outros agentes que têm motivações diferentes. Esse parece ser o caso, por exemplo,
do embate entre ativistas que defendem a inclusão de direitos específicos para
minorias com alguns grupos de parlamentares no Brasil.
Em alguns episódios, Mahoney e Thelen defendem que o poder de um grupo
(ou coalizão) pode ser tão grande que os atores dominantes são capazes de projetar
políticas que correspondam intimamente às suas preferências institucionais. No
processo estudado por este trabalho, parece ser claro que historicamente o Estado
brasileiro excluiu não só as demandas específicas de grupos minoritários, como a
população LGBTQIA+, dos debates e das finalidades de suas instituições, como
também excluiu essas populações de direitos básicos garantidos aos demais
cidadãos. Por exemplo, até a década passada homossexuais não podiam se casar,
não tinham acesso à adoção, enfrentavam problemas relativos à herança quando da
morte de seu(sua) cônjuge, dentre outros.
No modelo de Mahoney e Thelen (2010), os autores adotam uma visão de
estabilidade institucional baseada não somente na acumulação, mas também na
mobilização de recursos, entendendo que uma fonte importante de mudança está
relacionada ao equilíbrio de poder. Nesse cenário, mudanças podem ocorrer de forma
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direta, com uma reorganização das relações de poder, ou indireta, quando os agentes,
inseridos em uma multiplicidade de instituições e interações acabam gerando
mudanças não previstas na distribuição contínua de recursos. Uma mudança também
pode ocorrer quando grupos subordinados são colocados em desvantagem por uma
instituição a tal ponto que eles se organizam e se identificam uns com os outros,
aumentando assim seu poder e sua capacidade de romper arranjos institucionais
vigentes.
Segundo

Facchini

(2005),

por

exemplo,

durante

o

processo

de

redemocratização, o campo progressista se uniu para derrubar o regime ditatorial de
1964. Contudo, naquele momento, esses atores deixaram de lado as demandas de
grupos minoritários por considerar que a luta principal era a luta contra a ditadura.
Anos depois, no entanto, foi nesse mesmo campo progressista que as demandas de
LGBTQIA+ e de outras minorias encontraram apoio. Nesse exemplo, é importante
também considerar os efeitos conjugados de instituições e processos, pois atores
desfavorecidos por uma instituição podem usar uma possível vantagem em outra
instituição para promover mudanças (PIERSON; SKOCPOL, 2002). Esse parece ter
sido o caso do ativismo LGBTQIA+ brasileiro. Ao serem barrados pelo Legislativo e
encontrarem dificuldades no Executivo, esses agentes buscaram a legitimação de
parte de suas demandas no Judiciário. É exatamente esse tipo de causalidade na
mudança institucional que este estudo busca investigar.
Por fim, para esta análise, a maneira como as regras são interpretadas e
implementadas também é um fator relevante. Os julgamentos do STF, nos quais os
Ministros expressamente reinterpretaram a letra da Constituição brasileira para
possibilitar a institucionalização das demandas do movimento LGBTQIA+, parece ser
um exemplo desse fato. Mahoney e Thelen (2010) entendem que a ambiguidade pode
ser uma característica das instituições mesmo quando as regras são formalizadas, e
ela permite a contestação por agentes com interesses divergentes, o que pode ter
consequências profundas para a alocação de recursos e para os resultados de uma
política. Coalizões podem ser formadas não apenas para agir como uma instituição
alternativa, mas também como um movimento que busca interpretações específicas
das regras ambíguas ou contestadas de uma instituição já existente. Os atores,
podem, então, criar novas aplicações e interpretações para regras antigas, com o
intuito de obter resultados em uma direção específica.
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Dessa forma, as ideias apresentadas por Mahoney e Thelen podem ajudar a
entender se é esse o movimento de mudança que ocorreu no Brasil no caso das
políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+, possibilitando a identificação
das distintas forças que disputam essa agenda. Na próxima subseção, detalham-se
os três parâmetros utilizados pelo modelo, bem como as classificações sugeridas
pelos autores para o tipo de agente e o tipo de mudança institucional observados.
3.2 Modelo da Mudança Institucional de Mahoney e Thelen
Mahoney e Thelen (2010) defendem que as instituições contêm propriedades
básicas que possibilitam a mudança, e as implicações da distribuição de poder por
elas promovida pode incentivar esse movimento. Entretanto, os autores entendem
que, na maioria das vezes, a mudança incremental surge nas “lacunas” ou “pontos
fracos”, ao se interpretar ou aplicar uma regra. Além disso, para eles as características
do contexto político e da instituição em questão, juntas, são muito relevantes para
tipificar uma mudança institucional. O contexto político e a forma institucional têm
esses efeitos pois moldam o tipo de agente de mudança dominante que poderá surgir
em um contexto institucional específico, bem como os tipos de estratégia que esse
agente possivelmente buscará para realizar uma mudança.
Sendo assim, os autores conceberam quatro tipos de mudança institucional:
displacement, quando ocorre a remoção das regras existentes e a introdução de
novas; layering, quando novas regras são anexadas às existentes, alterando a
maneira como as regras originais estruturam o comportamento, não ao introduzir
instituições ou regras totalmente novas, mas ao criar emendas, revisões ou
acréscimos às existentes; drift, quando as regras não mudam, mas o seu impacto é
alterado como resultado de mudanças exógenas; e conversion, quando as regras
permanecem formalmente as mesmas, mas passam a ser interpretadas e
promulgadas de uma nova forma (MAHONEY; THELEN, 2010).
3.2.1 Sobre as possibilidades de veto e a extensão da discricionariedade
Segundo Mahoney e Thelen (2010), a heterogeneidade no caráter das regras
institucionais existentes e o contexto político podem afetar a probabilidade de tipos
específicos de mudança. Dessa maneira, a diferença nas possibilidades de veto e na
extensão da discricionariedade na aplicação e interpretação institucional estão
associadas a diferentes modos de mudança institucional.
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Sobre a primeira, ela pode ser alta onde existem atores que têm acesso a
meios institucionais ou extra-institucionais para bloquear uma mudança; já a segunda
diz respeito às diferenças na extensão em que as instituições estão abertas a
interpretações divergentes e variações na aplicação de suas regras. Onde os
possíveis agentes de mudança enfrentam contextos políticos com uma abundância
de possibilidades de veto, será difícil para eles mobilizar os recursos e formar uma
coalizão que possa substituir as regras institucionais existentes. Por conseguinte,
displacement é improvável no contexto de fortes possibilidades de veto. Da mesma
forma, conversion também seria difícil em tal contexto, uma vez que os poderes de
veto também podem ser usados ao se promulgar uma regra. Drift e Layering são mais
promissoras como estratégias de mudança nesse contexto, pois elas não exigem
mudanças diretas nas instituições vigentes, não dependendo da alteração das
próprias regras ou de uma mudança na sua aplicação (MAHONEY; THELEN, 2010).
Ao analisar as diferenças nos níveis de discricionariedade na interpretação ou
aplicação das regras, pode-se perceber que quando os agentes de mudança
enfrentam uma instituição onde há pouco espaço para discricionariedade, então
conversion e drift são menos prováveis. Conversion normalmente ocorre quando as
regras são ambíguas o suficiente, permitindo interpretações diferentes, e drift pode
ocorrer quando há uma lacuna entre as regras e a aplicação. Os outros dois modos
de mudança, layering e displacement, não dependem da exploração de ambiguidades
nas próprias regras (MAHONEY; THELEN, 2010).
3.2.2 Sobre os tipos de agente de mudança
Além disso, em seu modelo, Mahoney e Thelen (2010) entendem que os
atores podem buscar algum tipo de acordo no curto prazo visando a uma grande
mudança no longo prazo. A mudança institucional também pode ser um subproduto
não intencional que surge de lutas distributivas nas quais nenhuma parte buscou
explicitamente as mudanças que eventualmente ocorreram. Dessa forma, os autores
propõem quatro agentes de mudança básicos: insurrectionaries, symbionts (podendo
este ser subdividido em parasitic ou mutualistic), subversives, e opportunists. Cada
tipo de agente se associa a um modo particular de mudança institucional, assim como
a uma estratégia específica para efetuar tal mudança.
Os insurrectionaries visam acabar com as instituições ou regras vigentes de
forma consciente, e o fazem mobilizando-se de forma ativa e visível contra elas,
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podendo levar a períodos de conjuntura crítica que testemunham uma rápida
derrubada do status quo institucional em favor de regras radicalmente novas. Os
symbionts se subdividem em dois grupos - parasitic e mutualistic – sendo que em
ambos os casos eles dependem (e prosperam) em instituições que não foram criadas
por eles mesmos. Na variedade parasitic, esses agentes exploram uma instituição
para ganho privado, ainda que dependam da existência e da ampla eficácia dela para
alcançar esse ganho, confiando na preservação da instituição, mas agindo de forma
que contradiz o seu “espírito” ou propósito e minando-a no longo prazo. Já os
mutualistics usam as regras de formas diferentes para promover seu interesse. Nesse
caso, entretanto, a atividade não compromete a eficiência das normas ou a
sobrevivência da instituição: esses agentes violam a letra da regra para apoiar e
sustentar seu espírito - em contraste com os parasitics, que exploram a letra da regra
enquanto violam seu espírito. Contudo, os mutualistics não se associam à mudança
institucional por drift, pois contribuem para a robustez das instituições, ampliando sua
coalizão de apoio. Os subversives são atores que procuram deslocar uma instituição,
mas disfarçam sua preferência por mudanças institucionais, seguem as expectativas
institucionais e trabalham dentro delas. Eles tendem a se associar ao padrão de
layering, em que novos elementos institucionais são enxertados nos antigos. Por fim,
os opportunists são atores que têm preferências ambíguas quanto à continuidade
institucional, procurando não atuar de forma ativa para preservar as instituições.
Contudo, como se opor ao status quo institucional é caro, eles também não tentam
mudar as regras, mas exploram todas as possibilidades existentes no sistema vigente
para atingir seus objetivos (MAHONEY; THELEN, 2010).
3.2.3 A interação entre contexto, instituições e agentes de mudança
Por fim, Mahoney e Thelen (2010) defendem que, ao comparar os aspectos
relacionados ao contexto com os relacionados aos tipos de agente, é possível gerar
algumas proposições gerais sobre o tipo de ambiente no qual os diferentes agentes
podem emergir e prosperar. Nesse caso, os agentes de mudança tornam-se uma
etapa intermediária pela qual as características das regras institucionais e do contexto
político fazem o trabalho causal. Tais classificações foram sistematizadas na tabela 1.
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Tabela 1: Interação entre contexto, instituições e agentes na Teoria da Mudança
Institucional de Mahoney e Thelen

Características
do Contexto
Político

Características da instituição-alvo
Baixo nível de
Alto nível de
discricionariedade discricionariedade
na interpretação / na interpretação /
aplicação
aplicação
Fortes
Parasitic
Subversives
possibilidades
Symbionts
(layering)
de veto
(drift)
Fracas
Insurrectionaries
Opportunists
Possibilidades
(Displacement)
(Conversion)
de veto

Fonte: Mahoney; Thelen (2010, p. 28)

Primeiramente, os insurrectionaries são mais propensos a surgir em
ambientes caracterizados por baixa discricionariedade e fracas possibilidades de veto.
A baixa discricionariedade é bastante compatível com estratégias de displacement
(em oposição a conversion ou drift) e menor possibilidade de veto significa que os
defensores do status quo, que poderiam resistir à mudança, não estarão preparados
para deter os esforços dos atores que se utilizam dessa estratégia. Segundo, fortes
possibilidades de veto ajudam a garantir o status quo institucional formal. Dessa
forma, os parasitic symbionts prosperam em ambientes com essas características. Ao
mesmo tempo, eles precisam de grande discricionariedade na aplicação, pois isso
lhes dá espaço para alterar o significado e a aplicabilidade das regras
institucionalizadas. Terceiro, espera-se que os subversives surjam e prosperem em
contextos nos quais a existência de fortes possibilidades de veto e poucas
oportunidades de interpretação e promulgação de regras acabe tornando difícil para
os agentes da oposição desviar-se das regras de uma instituição. Nesse ambiente, os
agentes de mudança devem trabalhar dentro do sistema para atingir seus objetivos.
Por fim, os opportunists tendem a prosperar em ambientes onde existe uma grande
dose de discricionariedade na forma como as instituições são promulgadas e há
poucos atores com poder de veto para evitar uma mudança institucional real
(MAHONEY; THELEN, 2010).
A partir da pesquisa documental e de campo, as classificações propostas por
Mahoney e Thelen possibilitaram identificar se houve uma mudança institucional
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incremental no caso das políticas públicas para a população LGBTQIA+ no Brasil,
bem como qual o tipo de agente de mudança institucional observado, levando em
consideração tanto o processo de institucionalização dessas políticas, quanto seu
aparente processo de desconstrução.

4

Metodologia e métodos

4.1 O Rastreamento de Processo
Para alcançar o objetivo proposto, será utilizada a metodologia de process
tracing, que pode ser pensada como um método de pesquisa qualitativa que possibilita
o desenvolvimento ou teste de hipóteses apoiado na identificação e análise de
evidências selecionadas em processos, sequências e conjunturas de eventos. Seu
objetivo é reconhecer e rastrear os mecanismos causais, suas partes constituintes e
a cadeia causal (conexão entre eles) que permitem explicar o caso estudado
(AMORIM NETO; RODRIGUEZ, 2016; BENNETT, GEORGE, 2005; BENNETT,
ELMAN, 2006; WALDNER, 2012; BENNETT, CHECKEL, 2015; HALL, 2006;
SCHETTINI, CUNHA, ARAÚJO 2018; SILVA; CUNHA, 2015). Ao possibilitar a
identificação de um processo que forma um todo coerente (BEFANI; STEDMANBRYCE, 2017), o process tracing permite a organização do complexo processo de
mudança nas políticas para LGBTQIA+ no Brasil.
4.2 Métodos
A coleta de dados foi realizada por meio de três instrumentos. O primeiro, um
levantamento bibliográfico em sites de periódicos, como o Google Acadêmico e o
portal do Sistema de Bibliotecas da Fundação Getulio Vargas (FGV-SB), que
englobam em suas buscas bases variadas de origem nacional e internacional.
Também foram incluídas referências não identificadas inicialmente, mas que foram
citadas na literatura e se mostraram relevantes para o estudo de caso proposto.
O segundo instrumento consistiu em uma análise documental que teve como
objetivo identificar eventos e atores relevantes para o processo causal, alterações em
políticas públicas de direitos de gênero e sexualidade com foco específico em políticas
para LGBTQIA+, e a atuação de grupos conservadores nessas políticas. Coletaramse documentos para análise a partir de fontes diversificadas e dispersas sem
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tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios,
documentos oficiais, cartas, filmes, vídeos de programas de televisão, conteúdos
postados em redes sociais, etc. Também foi utilizado um banco de dados pessoal que
foi constituído pelo pesquisador responsável a partir de 2016 com notícias jornalísticas
relativas à política brasileira e internacional, por meio do acompanhamento, em redes
sociais como Facebook e Twitter, de páginas de meios de comunicação como BBC
Brasil, CNN Brasil, Carta Capital, El País Brasil, Estadão, Folha de S. Paulo, G1, Le
Monde Diplomatique Brasil, Revista Piauí e Valor Econômico. Em posse de todos os
documentos, foi realizada classificação e numeração de cada unidade de acordo com
a cronologia, tipo e conteúdo. Após a organização das fontes que foram utilizadas, foi
realizado o tratamento e análise dos dados, com base em palavras-chaves
relacionadas ao objeto de estudo, utilizando-se dos recursos disponíveis no macOS e
no Microsoft Office.
A parte final envolveu entrevistas semiestruturadas com elite (ABERBACH;
ROCKMAN, 2002; BERRY, 2002; DEXTER, 2006; GOLDSTEIN, 2002; HARVEY,
2011; TANSEY, 2006), que tiveram o intuito de comparar as informações coletadas
até então, bem como de colher novas informações que permitiram aprofundar o
entendimento sobre a organização e o ativismo dos grupos conservadores,
principalmente aqueles ligados a instituições religiosas, com a finalidade de
diagnosticar seus objetivos, articulação e atuação no campo de políticas públicas
relacionadas a gênero e sexualidade. A lista de entrevistados está sumarizada na
tabela 2. Ao final dessa etapa, foi possível obter uma visão mais completa de como
esses agentes específicos pleiteiam suas ideias e moldam sua atuação em políticas
para LGBTQIA+, podendo, enfim, ser construída uma narrativa coerente do todo
proposto pela investigação.
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Tabela 2: Lista de entrevistados
Participante

Status

Fonte

Evangélico (a) –
Funcionário (a)
da Câmara dos
Deputados

Brasília/DF
- 29/09/21

Pesquisa
Documental

Gestor (a) –
MDH

Brasília/DF
Banca de
- 01/10/21 Qualificação

Gestor (a) –
MDH

Brasília/DF
- 01/10/21

Sugestão
de gestor(a)
do MDH

Gestor (a) –
MDH

Microsoft
Teams 13/10/2021

Pesquisa
Documental
e Banca de
Qualificação

Pastor
Evangélico

Contato
direto –
Microsoft
pesquisador
Teams assistiu a
29/10/2021
um culto na
instituição

Período Gravação Transcrição
Realizada
pelo
10h02 –
pesquisador
Áudio
11h35
com auxílio
do Microsoft
365
Realizada
pelo
13h53 –
pesquisador
Áudio
15h55
com auxílio
do Microsoft
365
Realizada
pelo
16h03 –
pesquisador
Áudio
17h
com auxílio
do Microsoft
365
Realizada
pelo
14h27 –
pesquisador
Áudio
15h05
com auxílio
do Microsoft
365
Realizada
pelo
11h19 –
pesquisador
11h52
Áudio
com auxílio
do Microsoft
365
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PARTE I - ESPECIAÇÃO

“Dã será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que
morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro”.
Gênesis 49:17

Segundo Mayr (1942), o mecanismo de especiação, dentro da biologia, diz
respeito ao processo evolutivo de surgimento de uma ou mais espécies. Na primeira
parte deste trabalho, analisa-se como o Projeto Sete Montes, de origem
estadunidense, foi implementado no país por instituições religiosas protestantes
históricas – como a Igreja Batista – e pentecostais – como a Igreja Assembleia de
Deus. Após essa implementação, observou-se uma mudança de comportamento
desses agentes na arena política. Esse grupo, que já atuava na política de forma ativa
desde o final do século passado, passou a ter, no início dos anos 2010, força suficiente
para exercer influência em pautas consideradas por eles como centrais, como as
políticas destinadas à comunidade LGBTQIA+.
No primeiro capítulo desta primeira parte, chamado “Ninho para uma
serpente”, explora-se a mudança de paradigma entre os evangélicos que viabilizou a
implementação do Projeto Sete Montes no país. No segundo capítulo, chamado
“Rastros de uma serpente”, detalha-se o processo de instalação do Sete Montes no
país. No terceiro capítulo, chamado “Ovo de uma serpente”, é destacado como a
coalizão de conservadores formada, que têm como membros atores políticos que
faziam parte de partidos aliados ao Executivo na época, acabam ganhando força e
exercendo pressão sobre o Planalto em um movimento que se inicia em 2011. Essa
nova coalizão constrói suas bases ao longo de toda a década. Após abandonarem a
base parlamentar de Rousseff e apoiarem o afastamento da presidenta, eles passam
a compor a gestão de Temer.
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Capítulo 1: Ninho para uma serpente
Para garantir a reprodução, as serpentes buscam fazer seu ninho em um local
considerado seguro para seus ovos e para o desenvolvimento dos futuros filhotes.
Neste primeiro capítulo, analisa-se o contexto em que o objeto de estudo deste
trabalho emergiu e porque as características brasileiras permitiram que fosse
encontrado no país um ambiente propício para a reprodução desse conjunto de
indivíduos.
1.1 Evangélicos e a política no Brasil
No Brasil, Boas (2020) identificou que a eleição de 1986 para a Assembleia
Nacional Constituinte foi o início de uma presença maior de evangélicos no
Congresso. O autor destaca que essa mudança de atitude em relação à política
ocorreu porque esses agentes conservadores passaram a buscar formas de
influenciar certas questões da política nacional por meio da participação em processos
eleitorais, principalmente no que diz respeito a como o Estado lida com as suas
instituições religiosas e ao histórico de predominância dos interesses da Igreja
Católica em detrimento dos interesses de outras denominações.
Historicamente, a luta pela liberdade religiosa é um dos fatores que mais
motivou essa participação e ela ajuda a explicar as ambições políticas de evangélicos
latino-americanos. Em países onde esse grupo enfrenta a ameaça de violência social
ou uma Igreja Católica agressiva, e onde as eleições apresentam uma oportunidade
de defesa contra tais ameaças, eles abandonam a atitude apolítica tradicional em
busca de representação eleitoral (BOAS, 2020).
Embora os evangélicos estejam presentes nos países latino-americanos
desde o tempo das independências, eles podem ser classificados como um grupo
social excluído. As primeiras constituições dos países geralmente estabeleceram o
catolicismo romano como a religião oficial do Estado, proibindo a prática pública de
demais denominações. Antes do estabelecimento de registros civis e cemitérios
administrados pelo Estado, a Igreja Católica detinha o monopólio sobre o registro de
nascimentos, a celebração de casamentos e o enterro dos mortos. Na melhor das
40

hipóteses, cristãos não católicos eram tratados como cidadãos marginalizados; no pior
cenário, eles poderiam ser considerados bandidos, estando sujeitos à prisão pela
prática de sua fé (BOAS, 2020).
A situação institucional para os evangélicos na região melhorou na virada para
o século XX, com garantias constitucionais de liberdade de culto e com a formalização
da separação entre Igreja e Estado. Contudo, a discriminação e o assédio por parte
das autoridades continuaram frequentes. Apesar disso, a transformação desses
atores em um eleitorado politicamente influente atende à definição de inclusão como
um processo multidimensional em que os sujeitos anteriormente marginalizados
ganham uma cidadania mais significativa e eficaz (BOAS, 2020).
Nesse sentido, o sucesso eleitoral dos evangélicos na América Latina tem
mais sinergias com formas progressistas de inclusão do que pode parecer à primeira
vista. A cidadania significativa e efetiva desses agentes veio, em primeiro lugar, por
meio da defesa da liberdade religiosa, uma busca na qual eles historicamente
contaram com o apoio substancial de setores sociais progressistas. Durante as
primeiras disputas sobre a separação entre Igreja e Estado, os evangélicos formaram
alianças políticas com esses setores - liberais e radicais anticlericais - contra o
conservadorismo da Igreja Católica (BOAS, 2020).
No entanto, com o tempo, questões relacionadas a valores morais tornaramse prioritárias para a participação eleitoral evangélica no caso brasileiro. Ao longo
desse processo, os evangélicos mudaram de forma definitiva para o campo
conservador, promovendo demandas excludentes para as minorias sexuais. Embora
essas questões não lhes representem uma ameaça existencial, determinados grupos
conservadores as percebem como um ataque a seu estilo de vida tradicional e como
motivação para a adoção dessa nova postura (BOAS, 2020).
No Brasil, a divisão formal e constitucional entre Igreja e Estado foi adotada
após o golpe civil-militar de 1889, quando os evangélicos representavam apenas 1%
da população. Mesmo assim, nas décadas que se seguiram, a Igreja Católica
recuperou privilégios significativos, levando a uma sensação de que os primeiros
ganhos na área da liberdade religiosa estavam sob ataque. Durante o século XX, com
as mudanças de regime político, várias eleições para assembleias constituintes foram
realizadas, abrindo aos evangélicos a chance de se organizarem politicamente. A
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mais recente dessas eleições para uma assembleia constituinte, em 1986, marcou um
aumento no sucesso eleitoral desse grupo (BOAS, 2021).
Às vésperas do pleito, a Igreja Assembleia de Deus (IAD) adotou uma nova
posição em relação ao seu envolvimento na política, apresentando uma lista oficial de
candidatos aos seus fiéis. Durante esse período, lideranças da igreja, por meio de
sermões e de artigos publicados no veículo de comunicação oficial da instituição,
afirmaram que havia uma ameaça de incorporação do catolicismo como religião oficial
do Estado, o que motivou a sua participação ativa nesse processo (BOAS, 2020).
No entanto, os políticos evangélicos que foram eleitos sob a bandeira de
oposição à agenda católica se viram defendendo posições conservadoras sobre
questões de valores morais, que foram muito debatidas durante as deliberações. Eles
se uniram aos católicos conservadores em um esforço compartilhado para derrotar
propostas progressistas nesses temas. Diferentemente de outros países da região,
como o Chile, por exemplo, o conflito em torno de questões morais chegou mais cedo
ao Brasil e esse processo ajudou a manter uma forte mobilização eleitoral de
evangélicos. Na Constituinte, eles dominaram o Subcomitê da Família, Menores e
Idosos, responsável por redigir partes relevantes da nova Carta, e apoiaram a votação
contra uma emenda que incluiria a orientação sexual na lista de discriminações a
serem combatidas pelo Estado (BOAS, 2020, 2021).
Segundo Mahoney e Thelen (2010) qualquer conjunto de regras ou
expectativas - formais ou informais - de padrões de ação tem implicações desiguais
para a alocação de recursos. As instituições que são criadas frequentemente refletem
as contribuições relativas dos seus criadores, conflitando com motivações diferentes
de outros atores. Em alguns casos, o poder de um grupo (ou coalizão) em relação a
outro pode ser tão grande que os atores dominantes são capazes de projetar
instituições que correspondam intimamente às suas preferências institucionais. No
caso estudado, observa-se que os evangélicos brasileiros, que eram um grupo
minoritário, se juntaram aos Católicos, grupo dominante naquele período, e
conseguiram desenhar regras intimamente ligadas às suas preferências.
No segundo ano dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, José
Genoino (PT) propôs uma Emenda Aditiva ao inciso III do artigo 2°, com a qual o texto
constitucional seria redigido da seguinte forma: “promover a superação dos
preconceitos de raça, sexo, orientação sexual, cor, idade e outras formas de
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discriminação" (BRASIL, 1988). No entanto, houve uma forte reação dos
parlamentares à proposta. O deputado Costa Ferreira (PFL, atual Democratas), por
exemplo, declarou:
Aproveitamos a oportunidade para, em nome dos Evangélicos, também nos
posicionarmos contra a proposição do Constituinte José Genoino [...]. Não
poderemos aceitar a argumentação [...], porque estaremos trazendo para nós uma
maldição que outros países já tiveram como é o caso de Sodoma e Gomorra, que
foram destruídas porque aceitaram o convívio de homem com homem e de mulher
com mulher [...] (BRASIL, 1988, p. 6683).

O então relator da Constituinte, deputado Bernardo Cabral (MDB) foi contra a
inclusão do termo, argumentando que a mudança criaria um “problema sério de
discriminação”. Ao ser votada, a proposta do deputado petista foi rejeitada por 317
votos, contra 130 favoráveis e 14 abstenções (BRASIL, 1988, p. 6683).
Um dos blocos que declarou voto contrário a essa alteração, além dos
evangélicos, foi o “Centrão”. Durante a Constituinte, o “Centrão” contava com
representantes de sete dos doze partidos, compondo um grupo de 290 parlamentares,
sendo 43,4% do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 36,2% do atual
Democratas, 11% do Partido Democrático Social (PDS) e os 9,3% restantes divididos
entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Liberal (PL), o Partido
Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Democrata Cristão (PDC) (MUNHOZ,
2011). Sobre esse bloco de parlamentares e o tema debatido, o deputado Bonifácio
de Andrada (PDS) declarou:
Em nome do Centrão, queremos trazer a nossa posição, que foi, aliás, dentro de
nosso agrupamento, defendida com veemência pelos ilustres Evangélicos. Sr.
Presidente, nossa posição é para votar contra, para votar NÃO, em relação a esta
Emenda (BRASIL, 1988, p. 6683).

Com esse exemplo, observa-se que no final do século passado o episódio da
Constituinte já dava indícios do que se tornaria um padrão nas décadas que se
seguiram: os evangélicos brasileiros, que iniciavam sua trajetória política no
Parlamento, ficariam cada vez mais fortes, e as demandas LGBTQIA+, que em parte
dependem da ação do Legislativo, encontrariam forte resistência no Congresso
Nacional. Esses agentes, um grupo antes minoritário, passaram a ser explicitamente
excludente em políticas para minorias sexuais - uma resposta reacionária às
tendências sociais e políticas progressistas impulsionadas por demandas inclusivas
de que os próprios evangélicos se aproveitaram para ter acesso à arena política.
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Nesse processo, eles encontrariam afinidades com o “Centrão” e com católicos, como
será explorado adiante.
À luz da Teoria da Mudança Institucional Gradual, esse fato mostra que não
há nada automático, autoperpetuante ou de autorreforço nos arranjos institucionais.
Em vez disso, um componente dinâmico é integrado: onde as instituições representam
compromissos duráveis, embora ainda sejam acordos contestados com base em
dinâmicas de coalizão específicas, elas estão sempre vulneráveis a mudanças, como
a proposta de Genoino (PT). Na visão teórica, mudança e estabilidade estão
intimamente ligadas. Aqueles que se beneficiam dos arranjos existentes podem ter
uma preferência objetiva pela continuidade, mas garantir tal continuidade requer a
mobilização contínua de apoio político, bem como, frequentemente, de esforços ativos
para resolver ambiguidades institucionais a seu favor. A durabilidade de uma
Constituição que ignora as demandas LGBTQIA+ no Brasil não foi uma questão de
auto-aplicação ou de retornos crescentes ao poder; em vez disso, esse resultado
dependeu da criação ativa e do cultivo de coalizões e apoios institucionais.
Mais à frente essa questão será retomada. Na próxima seção mostra-se que,
apesar da resistência parlamentar observada desde a primeira tentativa de se incluir
questões de gênero e sexualidade como regra institucionalizada no país, políticas
públicas para LGBTQIA+ acabaram avançando de outras formas.
1.2 Políticas LGBTQIA+ no Brasil

Durante a Colônia e parte do Império, o Estado brasileiro entendia a
homossexualidade como um pecado, autorizando a Igreja a impor sanções àqueles
acusados de cometê-lo (TREVISAN, 2018). Foi somente durante o reinado de D.
Pedro II, com a promulgação do Código Criminal do Império, em 1830, que a sodomia
deixou de ser criminalizada. Contudo, diferentemente do que defende Encarnacíon
(2016), que entende esse movimento como uma forma de descriminalização da
homossexualidade, a literatura considera que na prática atos homossexuais
continuaram a ser reprimidos pelo Estado, passando a ser enquadrados em uma
legislação generalista. Segundo o Art. 280 daquele Código, por exemplo, era
considerado crime “praticar qualquer ação, que na opinião pública seja considerada
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como evidentemente ofensiva da moral, e bons costumes” (BRASIL, 1830). O Código
Penal dos Estados Unidos do Brasil, que substituiu a legislação de 1830 e só foi
revogado em 1991, manteve a mesma lógica, ao prever, em seu Art. 282, que era
crime
Offender os bons costumes com exhibições impudicas, actos ou gestos obscenos,
attentatorios do pudor, praticados em logar publico ou frequentado pelo publico, e
que, sem offensa á honestidade individual de pessoa, ultrajam e escandalisam a
sociedade (BRASIL, 1890).

Não

havia,

no

texto

da

Lei,

elementos

que

criminalizassem

a

homossexualidade de forma explícita, como era observado em outros países. No
Reino Unido, por exemplo, relações entre pessoas do mesmo sexo eram
expressamente proibidas. O Parlamento daquela nação aprovou, em 1885, a Emenda
Labouchere, revogada apenas em 1967, que determinava que
Any male person who, in public or private, commits, or is a party to the commission
of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any
act of gross indecency with another male person, shall be guilty of a misdemeanour,
and being convicted thereof shall be liable at the discretion of the Court to be
imprisoned for any term not exceeding two years, with or without hard labour (REINO
UNIDO, 1885).

Além do uso da generalidade do texto legislativo brasileiro para legitimar a
violência institucional contra minorias sexuais, também ocorreu um movimento de
patologização da homossexualidade. A abordagem que predominava no meio
acadêmico internacional entendia esse comportamento como uma doença
(TREVISAN, 2018). Foi somente em 1973 que a Associação Americana de Psiquiatria
defendeu, de forma pioneira, que a homossexualidade não tinha ligação com qualquer
disfunção (CAETANO; NASCIMENTO; RODRIGUES, 2019). O Conselho Federal de
Medicina (CFM) adotou a mesma posição em 1985 (LUZ, 2015) e apenas em 1990 a
Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de considerar comportamentos
homossexuais como um distúrbio psicológico (TREVISAN, 2018). Ademais, somente
em 2018 a OMS deixou de classificar a transexualidade como um transtorno de
identidade de gênero, de modo que a despatologização da população LGBTQIA+ é
uma decisão recente.
Com a mudança nessas interpretações, grupos minoritários conseguiram
pleitear suas demandas. No final do século XX, além da busca pela institucionalização
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de regras de combate à LGBTQIA+fobia, outra importante demanda dizia respeito à
necessidade de adoção de políticas públicas para prevenção, combate e apoio aos
afetados pela epidemia de HIV/Aids. Graças ao trabalho inicial de ativistas e de
burocratas no estado de São Paulo, houve a consolidação de políticas em âmbito
regional e federal relacionadas a esse tema.
De acordo com Mahoney e Thelen (2010), ao adotar uma visão de
estabilidade institucional que se baseia não apenas na acumulação, mas também na
mobilização contínua de recursos, uma importante fonte de mudança é a ocorrida no
equilíbrio de poder. Isso pode acontecer de maneiras diretas, como, por exemplo, por
meio de mudanças nas condições ambientais que remodelam as relações de poder.
Além disso, aspectos menos óbvios de tais mudanças, como o de que os atores estão
inseridos em uma multiplicidade de instituições e as interações entre eles podem
permitir mudanças imprevistas na distribuição contínua de recursos, são fatores a
serem considerados. A alocação de recursos de um conjunto de instituições pode
moldar os resultados de conflitos distributivos sobre a alocação de recursos
conectados a um conjunto diferente de instituições. Logo, ao analisar uma possível
mudança institucional, é importante considerar os efeitos combinados de instituições
e processos, pois atores desfavorecidos por uma instituição podem ser capazes de
usar seu status vantajoso, vis-à-vis a outras instituições, para promover mudanças fenômeno conhecido como venue shopping.
Esse fato foi observado no caso das políticas para a população LGBTQIA+ no
Brasil. Desfavorecidos por um Legislativo conservador, esse grupo encontrou, em
outras instituições, possibilidades de mudança e de criação de políticas a seu favor.
Nesse contexto, a partir dos anos 2000, restrições aos indivíduos LGBTQIA+ deram
lugar, de forma mais dinâmica, a mudanças que favoreceram esses sujeitos. Já em
2001, com a criação, no Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CNCD), por meio da Medida Provisória 2216-37 de 31 de agosto,
passaram a ser incluídas na agenda governamental reinvindicações por políticas
públicas voltadas à promoção da cidadania e dos direitos humanos da comunidade
LGBTQIA+. A literatura entende que, após a criação do CNCD, pode ser identificado
um conjunto concreto de políticas no âmbito do Poder Executivo federal voltadas a
essa população (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
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A construção dessas políticas indicou a necessidade de um amplo conjunto
de ações envolvendo vários ministérios, níveis de governo e esferas de poder que
induzissem a população em geral a enxergar os membros da comunidade LGBTQIA+
sem os estigmas e os preconceitos que lhes foram historicamente imputados. Dessa
forma, a literatura defende que quatro eventos, ao longo dos anos 2000, foram
fundamentais nesse processo: i) o programa Brasil sem Homofobia (BsH), criado em
2004, que visava ao combate à violência e à discriminação contra sujeitos LGBTQIA+
e à promoção da cidadania homossexual; ii) a I Conferência Nacional de Gays,
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CGLBT), que ocorreu em 2008 e teve
como tema “Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania
de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (GLBT)”; iii) o lançamento, em 2009, do
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNLGBT); e iv) o Programa Nacional de Direitos
Humanos 3 (PNDH-3), documento que passou a nortear, de facto, a agenda de
políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIA+ no Brasil, e que foi instituído por
decreto naquele mesmo ano (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012). Esse arcabouço foi
aparentemente construído de forma incremental, com a participação de diversos
setores da sociedade. No entanto, como será tratado adiante, o PNDH-3 já
representou um retrocesso às políticas públicas de direitos humanos em geral, e para
indivíduos LGBTQIA+ em específico, pois várias medidas que dependiam da
aprovação do Legislativo foram excluídas do Plano, em comparação ao anterior.
Mello e Braz (2020) defendem que, durante as duas gestões de Lula no
Planalto, a população LGBTQIA+ foi, pela primeira vez, objeto de atenção
governamental específica, com foco na promoção de ações voltadas à cidadania e
aos direitos humanos desses sujeitos. O que ocorreu, no entanto, foi apenas a
decretação de atos normativos secundários oriundos do Executivo. Não houve a
adoção de um arcabouço legal que proibisse a discriminação por orientação sexual e
identidade de gênero por parte do Congresso Nacional, e também não se observou a
aprovação, na forma da lei, de ações e programas transversais e intersetoriais
dotados de previsão orçamentária específica. Nesse contexto, o tipo de regra legal
implementada ajuda a explicar a ampla discricionariedade na forma com que as
políticas para LGBTQIA+ foram tratadas pelas diferentes gestões à frente do
Executivo, como será visto ao longo desse trabalho, e esse é um dos parâmetros a
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serem analisados, à luz da teoria, para a identificação do tipo de agente envolvido em
uma mudança incremental.
1.2.1 Programa Brasil sem Homofobia (BsH)
Apesar de não constar no Programa de Governo 2003-2006 do primeiro
mandato de Lula, em novembro de 2004 foi lançado, no âmbito da SEDH/PR, o
programa BsH, que estava previsto na ação “Elaboração do Plano de Combate à
Discriminação contra Homossexuais” vinculada ao “Programa Direitos Humanos,
Direito de Todos” do Plano Plurianual de 2004-2007 (MELLO; AVELAR; MAROJA,
2012). O Programa BsH previu 60 ações, divididas em 11 áreas, que abrangiam 8
ministérios e secretarias. Essas ações estavam orientadas para o fortalecimento das
instituições públicas e não governamentais de promoção da cidadania homossexual
e de combate à homofobia, na qualificação de representantes do movimento
LGBTQIA+ e de profissionais, na propagação de informações sobre promoção da
autoestima e direitos e no estímulo à denúncia de violações aos direitos humanos da
população LGBTQIA+ (CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO,
2004).
Com base nas propostas do BsH, foram implantados, já em 2005, 15 Centros
de Referência em Direitos Humanos e Cidadania Homossexual. Esses locais tinham
como meta prestar assistência jurídica, psicológica e social à população LGBTQIA+.
No ano seguinte, 30 outros Centros foram implementados em todas as capitais
estaduais e em algumas cidades consideradas estratégicas. Além disso, ainda em
2006, a SEDH/PR ampliou esse projeto para oito instituições de ensino superior, com
o objetivo de investir, através de contratação e capacitação de pessoal, na instalação
de Núcleos de Referência em Direitos Humanos e Cidadania Homossexual.
No Programa de Governo 2007-2010 de Lula, uma das propostas dizia
respeito ao desenvolvimento e ampliação, nos marcos do programa BsH, das ações
de combate à discriminação e promoção da cidadania LGBTQIA+ (PARTIDO DOS
TRABALHADORES, 2006). Acredita-se que um dos efeitos da inclusão dessa
proposta foi a concretização das disposições do BsH, que passaram a fazer parte das
políticas de diversos órgãos do governo federal, mesmo que esse Programa nunca
tenha se convertido em decreto, portaria, resolução ou qualquer outro ato normativo
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secundário que pudesse lhe atribuir maior formalização e materialidade no âmbito das
iniciativas do Poder Executivo (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
1.2.2 I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (CGLBT)
A segunda iniciativa de impacto expressivo e que serviu de embrião para o
PNLGBT foi a convocação, pelo então presidente da República, em novembro de
2007, da CGLBT, realizada entre os dias 5 e 8 de julho do ano seguinte, no Distrito
Federal. A Conferência teve como tema “Direitos humanos e políticas públicas: o
caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e
transexuais” e foi realizada sob a responsabilidade da SEDH/PR.
A CGLBT tinha dois objetivos principais: i) propor as diretrizes que orientariam
a implementação das políticas públicas e do plano nacional de promoção da cidadania
e direitos humanos da comunidade LGBTQIA+ e; ii) propor e avaliar estratégias que
fortalecessem o programa BsH. Para além das deliberações, a plenária final da
CGLBT aprovou a “Carta de Brasília”, que ratificou a importância da mobilização social
na solidificação das políticas públicas orientadas a construir uma sociedade mais
democrática, inclusiva, libertária e justa. Essa Carta também cobrou a criação de um
plano nacional de direitos humanos e cidadania LGBTQIA+, assim como reafirmou a
necessidade do cumprimento dos objetivos do BsH (que à época já enfrentava
dificuldades de implementação) e da aprovação de projetos de lei que criminalizassem
a LGBTQIA+fobia, que reconhecessem a união civil de pessoas do mesmo sexo e
que autorizassem a mudança do nome civil de travestis e transexuais pelo seu nome
social (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
A literatura entende que, diante das reivindicações da “Carta de Brasília”, as
demandas por políticas públicas para LGBTQIA+ dependiam do Poder Legislativo
para sua consecução e para lhes garantir o tratamento de política de Estado. Contudo,
o Legislativo continuou sendo uma arena de veto para essas demandas.
1.2.3 Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNLGBT)
O PNLGBT foi lançado em 2009, também sob o governo Lula, e foi elaborado
por uma Comissão Técnica Interministerial com base na avaliação qualitativa e
quantitativa das propostas aprovadas na CGLBT. Em sua apresentação e introdução,
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o documento expõe o compromisso político do Estado brasileiro de tratar a questão
dos direitos humanos como uma política de Estado. O documento tinha como objetivo
geral definir as diretrizes e ações para a elaboração de políticas públicas de inclusão
social, destacando, por exemplo, os devidos recortes de gênero, orientação sexual,
raça e etnia, origem social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, religião,
faixa etária, situação migratória e especificidades regionais. Os seguintes princípios
orientaram a construção do PNLGBT: transparência dos atos públicos; ampliação do
processo contínuo pelo qual o cidadão é integrado, de forma individual ou coletiva, na
tomada de decisões, fiscalização, controle e implementação das ações públicas e
privadas que o afetam no sentido político, econômico, social e ambiental; justiça
social, universalidade das políticas, laicidade do Estado, equidade, igualdade; e
respeito à diversidade (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
Defendido como o principal resultado da CNLBT, o Plano deveria ser um
documento de referência, onde estariam definidas as regras e ações que ajudariam a
implementar, monitorar e avaliar as políticas públicas de Estado orientadas ao
combate à LGBTQIA+fobia e à garantia de direitos para pessoas que poderiam vir a
sofrer discriminação em função de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero
(MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
1.2.4 Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3)
Por fim, a terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi
publicada no ano de 2009, é considerada um marco para as políticas de direitos
humanos a partir de então. O documento deveria ser revisto de 10 em 10 anos, mas
isso não ocorreu. Suas Resoluções foram aprovadas na 11ª edição da Conferência
Nacional de Direitos Humanos, que concatenou a contribuição de diversas
conferências temáticas nacionais que ocorreram desde 2003, inclusive a LGBT
(MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
O PNDH-3 é composto por seis eixos orientadores que se subdividem em 25
diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. Entre essas, 22
ações, em algum nível, dizem respeito à população LGBTQIA+. Oito delas fazem parte
da “garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero" e as demais
fazem parte de eixos orientadores diversos. Quinze dessas 22 ações eram de
responsabilidade da SEDH/PR, sendo cinco exclusivas, quatro compartilhadas com
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outro órgão e seis compartilhadas com mais de um órgão (SECRETARIA ESPECIAL
DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009).
O documento determinou como parceiros e/ou corresponsáveis por essas
políticas, dentre outros, os Ministérios da Justiça, da Saúde, do Trabalho, Emprego e
Renda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Turismo, a Secretaria de Relações
Institucionais da Presidência da República, a Secretaria de Políticas para as Mulheres
(SPM), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) (SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009).
Ele também definiu que as responsabilidades compartilhadas e as parcerias
entre os diferentes órgãos governamentais compunham uma estratégia para que
esses órgãos se articulassem na execução conjunta de ações, de forma transversal e
intersetorial, ficando a cargo da Coordenação Geral LGBT a execução e o
protagonismo na mediação das relações entre esses diferentes órgãos. Dentre outras
coisas, o PNDH-3 passou a dar uma maior ênfase, em comparação a seu antecessor,
a políticas públicas de promoção de atividades educativas e de campanhas, além de
propor o estabelecimento de diretrizes curriculares para todas as modalidades e níveis
de ensino centradas no combate às múltiplas formas de discriminação, abrangendo
questões relacionadas a diferenças étnico-raciais, etárias, de identidade de gênero e
orientação sexual, de deficiência ou de desvalorização profissional (MELLO; AVELAR;
MAROJA, 2012).
As justificativas encontradas nessas quatro ações ilustram porque foi
necessário implementar políticas públicas em âmbito federal destinadas à
comunidade LGBTQIA+. Os eventos, em síntese, entendem que essas políticas se
justificam pela necessidade de promoção da cidadania e do combate à violência
contra pessoas LGBTQIA+. Eles buscam a ampliação de direitos civis já garantidos a
outros setores da sociedade e que foram historicamente negados a essas minorias,
além
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LGBTQIA+fobia. No ano de 2009, por exemplo, segundo o levantamento feito pelo
Grupo Gay da Bahia, a cada dois dias em média um(a) LGBTQIA+ foi vítima de crime
de ódio no país, totalizando 198 mortes (AGÊNCIA BRASIL, 2010). Em 2020, apesar
das regras formais implementadas, houve um aumento nesse número, que
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contabilizou 329 LGBTQIA+ vítimas de morte violenta no país, colocando o Brasil em
destaque quando o assunto é a violência contra esse segmento social (GRUPO GAY
DA BAHIA, 2020).
Esses números podem indicar que houve e ainda há grandes problemas a
serem enfrentados no âmbito das políticas públicas para LGBTQIA+. A literatura
ressalta, por exemplo, que foi observada uma série de dificuldades no processo de
implementação das políticas listadas acima. Burocratas de nível de rua e ativistas
sinalizaram deficiências que não foram sanadas pelo Executivo por falta de verba, por
exemplo. Contudo, outros obstáculos foram identificados. O PNDH-3 foi composto por
apenas uma ação que dependia da aprovação do Congresso Nacional, a de
regulamentação da união civil entre pessoas do mesmo sexo, contrastando o
documento com sua edição anterior, o Programa Nacional de Direitos Humanos 2
(PNDH-2), que previu cinco ações que dependiam da normatização do Poder
Legislativo (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).
A alta probabilidade de veto por um Parlamento cada vez mais evangélico
pode explicar a adoção de uma nova estratégia de ativistas e do governo. A mudança
observada no PNDH-3 parece sinalizar um abandono formal, por parte da gestão à
frente do Planalto, da estratégia de trabalhar com o Congresso visando à aprovação
de propostas legislativas centrais para o movimento LGBTQIA+ e que, inclusive,
integravam o Plano Nacional LGBT - como a adoção de crianças por casais
homoafetivos, a exclusão do termo “pederastia” do Código Penal Militar, a
regulamentação da mudança de nome e sexo nos documentos civis de transexuais e
travestis, a proibição da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero
e a devida punição em relação a atos de LGBTQIA+fobia (MELLO; AVELAR;
MAROJA, 2012).
A partir de 2009, com o reconhecimento, por parte do movimento LGBTQIA+,
do alto poder de veto a essas políticas encontrado no Congresso, passa a ocorrer um
processo chamado pela literatura de judicialização dos direitos LGBTQIA+, quando
ações referentes a essas demandas não apreciadas pelo Legislativo começam a
chegar à Corte mais alta do país, com o objetivo de dar um caráter institucional às
regras. Somente naquele ano, foram quatro as ações protocoladas. Nas decisões, que
ocorreram a partir de 2011, os Ministros passaram a interpretar o texto constitucional
(aquele mesmo texto redigido por Constituintes que se negaram a reconhecer e
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combater a LGBTQIA+fobia) de forma favorável aos pedidos apresentados, seja
parcial ou totalmente, sinalizando um alto nível de discricionariedade na interpretação
e aplicação de regras quando o assunto envolve as demandas LGBTQIA+.
No primeiro julgamento, por exemplo, referente à união homoafetiva, o relator
do caso, Ministro Ayres Britto, entendeu que deveria ser dada uma “interpretação
conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1.723 do
Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar” (BRASIL, 2011a, p. 49). A Constituição não prevê de forma
explícita no texto de sua Lei que a união entre pessoas do mesmo sexo deve ser
entendida como entidade familiar, mas essa foi a interpretação majoritária do STF.
Sobre o debate proposto na Constituinte e a criminalização da LGBTQIA+fobia na
Corte, o relator do caso, Ministro Celso de Mello, em voto seminal seguido pelos
demais Ministros, reconheceu a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o
tema e defendeu o “[...] reconhecimento imediato [...] de que a homofobia e a
transfobia, quaisquer que sejam as formas pelas quais se manifestem, enquadramse, mediante interpretação conforme à Constituição, na noção conceitual de racismo”
(BRASIL, 2019b, p. 65).
Esses exemplos mostram que o uso da gramática do direito e do recurso ao
Judiciário foi uma estratégia de sucesso para o movimento LGBTQIA+ brasileiro, e
outros países também vivenciaram esse processo de judicialização. Segundo a
literatura, esse assunto passou a ser uma preocupação fundamental para o direito
constitucional

nas

últimas

décadas,

principalmente

após

uma

maior

internacionalização dos países, o que acabou gerando um ambiente jurídico
transnacional onde tribunais de diversas localidades foram convocados a decidir sobre
questões similares quase simultaneamente (CARDINALI, 2018).
A atuação dos tribunais superiores em cada país, contudo, não é
necessariamente a mesma. Algumas Cortes adotaram uma postura de tolerância ao
legislador, reconhecendo a impossibilidade de decidir sobre temas que envolvem a
comunidade LGBTQIA+, como é o caso do Conselho Constitucional Francês ao julgar
a legalidade do casamente civil de pessoas do mesmo sexo. Outros buscaram uma
posição mediana, reconhecendo a inconstitucionalidade da situação vigente naquele
momento e apontando ao legislador a necessidade de sua correção, como foi o caso
da Corte Constitucional da África do Sul. Por último, alguns tribunais adotaram uma
53

posição mais ativista, reconhecendo expressamente a legalidade de tal direito, como
é o caso brasileiro (CARDINALI, 2018).
1.3 Gestação de uma coalizão
O avanço de pautas progressistas relacionadas a gênero e sexualidade, aí
inclusas as políticas públicas para LGBTQIA+, estimulou a reorganização de setores
conservadores, principalmente os conservadores evangélicos. Contudo, quando se
analisa o interesse político de religiosos em geral, fica claro que a decisão de participar
ou não do processo político e a forma como fazê-lo não é algo consensual. Há
inúmeras denominações que defendem diferentes interpretações bíblicas sobre esse
e outros assuntos e Smith (2019a, 2019b) aponta que, se por um lado o Vaticano
orienta seus clérigos a não participarem ativamente da política, por outro, dentro das
diversas denominações evangélicas observam-se diferentes posturas por parte das
lideranças.
Até o final do século XX era comum ouvir no discurso de evangélicos
brasileiros a ideia de que “crente não se mete em política” (SMITH, 2016). Para evitar
esse envolvimento, a estratégia adotada na América Latina nos últimos anos foi a de
associação com políticos que defendem suas ideias. No Chile, por exemplo,
evangélicos trabalham com políticos católicos para defender seus interesses na
agenda de moral e costumes. No Congresso brasileiro, por outro lado, como os
católicos conservadores representavam 13% do total dos legisladores, os evangélicos
precisaram assumir a liderança na oposição à legislação de questões progressistas
(BOAS, 2021).
Como será explorado no próximo capítulo, o processo de alteração no padrão
de ação dos evangélicos e o aumento da presença de protestantes na política
brasileira ocorrem em um contexto de mudanças de paradigmas entre os cristãos. A
implementação de um projeto que tem como objetivo principal ampliar a influência
desses sujeitos para além das paredes de suas igrejas pode ser considerada um
marco dessa mudança. Esse projeto, chamado de Sete Montes, Sete Esferas de
Influência ou Sete Cumes (ou em inglês: Seven Spheres of Influence ou Seven
Mountains of Influence) passou a guiar a atuação de diferentes líderes religiosos, fiéis
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e políticos no Brasil. Assim como qualquer outro modelo, o Sete Montes é uma
simplificação da realidade. De forma geral, ele defende que os seguidores dessas
religiões devem intensificar sua influência em sete diferentes âmbitos da sociedade, a
saber: i. família (lar); ii. religião (Igreja); iii. educação (escolas); iv. governo (política);
v. mídia (comunicações); vi. artes (entretenimento e esportes); e vii. economia
(negócios, comércio, ciência e tecnologia). O objetivo do Sete Montes, segundo seu
idealizador, é “devolver as nações a Deus” (CHRISTIAN INTERNATIONAL, 2016).
Esse Projeto data de 1975, quando três líderes cristãos dos Estados Unidos
da América (EUA), Dr. Bill Bright, Loren Cunningham e Francis Schaeffer, alegam ter
recebido uma mensagem divina sobre essa doutrina. Na mensagem, Deus os teria
mostrado que muitas áreas da cultura moderna ainda precisavam do Evangelho.
Essas sete áreas (ou montanhas) precisavam de pessoas capacitadas e equipadas
para influenciá-las. Era necessário romper com as barreiras das igrejas e reconquistar
o domínio da cultura por meio dessas frentes. Para atingir esse objetivo, foi criada
uma rede de capacitação internacional, chamada 7 Mountain Kingdom Influencer
Network (CHRISTIAN INTERNATIONAL, 2016).
A tese defendida por esses atores é a de que
desde o início da humanidade, Deus pretendia que seus seguidores tivessem
domínio sobre toda a Terra [...]. No entanto, ao longo de muitos séculos, os
seguidores de Deus eventualmente perderam esse domínio [...]. Em muitos casos,
eles abdicaram da liderança da sociedade, ou não representaram o Reino de Deus
em sua liderança [...]. Isso resultou em áreas inteiras da sociedade tornando-se
zonas de ausência de Deus. A liderança de pessoas ímpias permitiu que os novos
e os jovens que chegavam a essas áreas aprendessem filosofias totalmente
independentes de qualquer sentido da presença de Deus em sua sociedade
(CHRISTIAN INTERNATIONAL, 2016, tradução nossa).

Dessa forma, para se opor a essa sociedade fundamentada em teorias
“ímpias”, os evangélicos precisavam de iluminação, educação, capacitação e
disciplina. Eles deveriam ser motivados a acreditar que podem fazer a diferença, e
precisariam de treinamento para cumprir esse objetivo. As redes influenciadas por
essa doutrina são chamadas de “ministério” e esse projeto está inserido em uma teoria
maior que entende que a humanidade passará por um “Grande Avivamento”, onde
“Deus derrama[rá] Seu Espírito sobre toda a carne” (CHRISTIAN INTERNATIONAL,
2016), o que significa que todos estarão sob o seu domínio. No próximo capítulo, esse
movimento será tratado em profundidade sob a ótica da metodologia proposta.
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Capítulo 2: Rastros de uma serpente
Ao se locomover entre seu ninho e outros locais, uma serpente deixa rastros
no solo. Se o ninho é feito em um ambiente que pode ameaçar humanos, esses rastros
podem ajudar na sua identificação e remoção, de forma segura, impedindo o
desenvolvimento dos filhotes. No entanto, para um leigo, esses sinais podem passar
despercebidos e o animal pode completar seu processo reprodutivo, aumentando o
número de indivíduos da espécie naquele ecossistema. Neste segundo capítulo,
analisa-se a implementação do Projeto Sete Montes no Brasil. Esse mecanismo, como
será visto, foi fundamental para que a coalizão de conservadores estudada por esta
dissertação atingisse seus objetivos. Os rastros desse fator exógeno trazido dos
Estados Unidos para o Brasil já eram observáveis a partir de 2009. Contudo, somente
após a ampliação desse grupo que esse movimento ficou mais claro.
2.1 Projeto Sete Montes
Dentro

do

rastreamento

de

processos,

mecanismos

causais

são

frequentemente conceituados como ligações entre variáveis independentes e
variáveis dependentes (resultados). Os mecanismos causais permitem que
enunciados do tipo “Se I, então O” (I → O) tornam-se “Se I, através de M, então O” (I
→ M → O). No entanto, os mecanismos causais recebem um status ontológico distinto
das variáveis, o que acaba gerando implicações importantes para a relação entre
mecanismos, contextos e causa. Mecanismos são conceitos relacionais. Dentre
outras coisas, eles descrevem as relações ou as ações entre as unidades de análise,
dizendo como as coisas acontecem: como os agentes se relacionam, como os
indivíduos passam a acreditar no que fazem ou no que extraem de experiências
passadas, como as políticas e instituições perduram ou mudam e como os resultados
ineficientes se tornam difíceis de reverter (FALLETI; LYNCH, 2009).
O Sete Montes (enquadramento 1) representa o mecanismo causal de framing
(ou enquadramento). Segundo Falleti e Lynch (2009), esse mecanismo permite que
as elites moldem o comportamento por meio de orientações subjetivas e crenças
sobre ações políticas apropriadas ou desejáveis. A análise que se segue permite
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observar como a comunicação das ideias por meio do enquadramento 1 (e do
enquadramento 2, que será abordado no próximo capítulo) torna possível o avanço
dos objetivos estratégicos dessa coalizão conservadora ao constranger alternativas e
focar a atenção pública nos temas de seu interesse, persuadindo os demais agentes
(HALL, 2016).
No caso do Brasil, as ideias do Sete Montes estão presentes nos sermões de
líderes de igrejas protestantes, mesmo que referências explicitas ao seu nome não
sejam constantes. O primeiro registro de um evento nacional sobre o Projeto ocorreu
em 2009, quando foi realizado, na Igreja Batista da Lagoinha (IBL), em Belo
Horizonte/MG, o Congresso Nacional Sete Montes (PINHEIRO, 2009). A ideia de
aumentar a influência de religiosos, no entanto, data de antes desse evento. Na
própria IBL ocorreu, em 2007, o I Congresso Universitário, que tinha como tema
resgatar a “identidade do cristão universitário” e ampliar a influência desse ator no
ambiente acadêmico (LAGOINHA, 2021). Apesar de eventos como esse, o Sete
Montes aparenta ter sido o ponto de partida e a amálgama para o entendimento de
que essa influência deveria ocorrer em outras áreas e instituições e em todo o país,
funcionando como um mecanismo ou elo explicativo que conecta o comportamento
dos indivíduos a resultados sociais.
O congresso nacional do Projeto teve como objetivo reunir cristãos e
lideranças de todo o país para convocar uma grande mobilização, enfatizando a
necessidade de a Igreja ir além de suas paredes, conquistando as sete áreas acima
listadas. O episódio na capital mineira transformou-se em um livro, chamado “SE7E
MONTES”, lançado naquele mesmo ano pelo coordenador do evento, o apóstolo
Fernando Guillen. Esse livro, um manual que contextualiza, justifica e explica esse
projeto de poder das igrejas evangélicas, utiliza textos bíblicos do antigo testamento
para indicar o modelo de sociedade ideal pretendido por esse grupo. Dividido em 9
capítulos, ele descreve as justificativas teóricas e as estratégias de ação para a
conquista de cada uma das sete esferas (GUILLEN, 2009).
O livro lista alguns eventos históricos importantes para entender o Projeto. Ele
se associa à própria história das instituições protestantes ao ter como um de seus
referenciais a Reforma Protestante encetada por Martinho Lutero em 1517 (GUILLEN,
2009). Esta resultou na criação de um ramo do Cristianismo chamado Protestantismo,
composto por grupos religiosos que se separaram da Igreja Católica devido a
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divergências doutrinárias (WILKINSON, 2021). Outro evento de importante influência
para o Sete Montes foi o chamado “avivamento da Rua Azusa”. Segundo o livro SE7E
MONTES, em 1906 o batismo com o Espírito Santo por meio do dom de línguas
estranhas foi reintroduzido em algumas denominações. A agregação dessa
característica passou a diferenciar as instituições pentecostais das igrejas históricas,
que entendem esses movimentos como estranhos aos seus costumes. A influência
do evento em Azusa impactou diretamente mais de 600 milhões de pessoas que
congregam nessas denominações em todo o mundo. Foi nesse evento que o líder
William H. Durham alega ter recebido seu batismo com o Espírito Santo. Ao usar sua
igreja em Chicago para formar missionários, Durham influenciou diretamente atores
como Daniel Burg (fundador da IAD no Brasil) e Luigi Francescon (fundador da
Congregação Cristã no Brasil) (GUILLEN, 2009).
Depois desses eventos e das revelações que influenciaram o surgimento do
Sete Montes, materiais embasados nas ideias do Projeto de ampliação da influência
cristã começam a ser publicados, dando maior subsídio ao mecanismo. Ao lançar o
livro “Liberating the Nations” em 1995, por exemplo, Stephen McDowell e Mark A.
Beliles abordaram de forma mais aprofundada a ideia de que princípios bíblicos
deveriam estar presente em âmbitos específicos, como o Governo, a Educação, a
Economia, as Artes e a Política. Segundo o apóstolo que introduziu o Sete Montes no
Brasil, esse livro é um manual para a “restauração e implantação do Reino de Deus
nas nações, abrindo a perspectiva a um evangelho transformador que toca várias
áreas de influência” (GUILLEN, 2009, p. 19).
Um outro importante manual chamado “An Introduction to the Old Testament
Template: Rediscovering God’s Principles for Disciplining Nations” foi lançado em
2006, por Landa Cope. Em sua obra, a autora se dedicou
ao estudo daquilo que a Bíblia tem a dizer sobre todas as áreas da vida, incluindo o
Governo, a Família, as Artes, a Educação, a Ciência, a Comunicação, a Economia
e também sobre qual é o papel da Igreja. Queremos redescobrir uma fé que
influencia nossas ideias e ações em cada uma dessas áreas (GUILLEN, 2009, p.
19).

Também naquele ano foi lançado o livro “Os cristãos no ambiente de trabalho”,
de Dr. Peter Wagner. Ele compartilha sua visão sobre as mudanças de paradigma
desde a Reforma, com foco na construção de uma ponte entre a “Igreja Nuclear” e a
“Igreja Estendida”. Esse conceito é importante para compreender a definição de Igreja
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utilizada por esses sujeitos. De acordo com Wagner, o objetivo a ser alcançado é a
eliminação das barreiras que separam fiéis que se reúnem em denominações
específicas, fazendo com que eles, mesmo pertencendo a instituições distintas,
tenham a capacidade de se relacionar. A ideia é que, a partir da revelação dos
pastores Bright, Cunningham e Schaeffer, a Igreja entenda seu papel e sua
importância “na conquista de todos os segmentos da sociedade” (GUILLEN, 2009, p.
20).
Esse conceito é utilizado pelos mais variados membros do governo Bolsonaro
e por líderes e religiosos protestantes em geral. Ao usar a palavra Igreja, eles não se
referem nem às suas congregações ou denominações específicas, nem à Igreja
Católica Apostólica Romana, como é comum na língua portuguesa. Sob a ótica
teórica, Mahoney e Thelen (2010) explicam que o “antigo institucionalismo” está
repleto de exemplos de atores que participam de mudanças institucionais trabalhando
com regras existentes para criar soluções para novos problemas. Em alguns casos,
essa mudança resulta da incorporação de novos apoiadores e/ou da ascensão ao
poder de uma nova coalizão política que, em vez de desmantelar antigas instituições,
as utiliza de novas formas. Em alguns casos, os autores explicam que mesmo aqueles
que são prejudicados por uma instituição podem obter vantagens institucionais nos
arranjos já existentes. Sem a capacidade de destruir uma instituição, eles formam
coalizões mais poderosas com outros atores que também se veem em desvantagem.
Esse é o caso das diferentes denominações religiosas que historicamente se dividiram
por questões doutrinárias, mas que, nos últimos anos, utilizam o conceito de Igreja
para formar uma coligação maior que possui interesses em comum. Com isso, eles
exploram as ambiguidades das regras institucionais de maneira a redirecioná-la para
funções e efeitos mais favoráveis aos seus interesses.
Em seu trabalho, Amy (2016, 2019a, 2019b) exemplifica como os diferentes
grupos religiosos abrigam disputas por fiéis, e essa disputa fez com que ocorresse
uma alteração significativa na composição do tamanho das igrejas nas últimas
décadas no Brasil. No entanto, a autora afirma que, quando o tema se relaciona a
assuntos de costumes, como os direitos da população LGBTQIA+, observa-se a
formação de uma coalizão mais ampla, chamada por esses atores de Igreja. Mahoney
e Thelen (2010) explicam que, nesse cenário, há a possibilidade de mudança
institucional. Esses grupos subordinados se viram em desvantagem pelas instituições,
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e isso fez com que eles se identificassem e se organizassem, aumentando seu poder
e sua capacidade de romper os arranjos institucionais vigentes.
Posto sob a lente teórica, a composição do governo Bolsonaro exemplifica de
forma clara o que é exposto pela Mudança Institucional Gradual no que diz respeito à
formação de novas coalizões e a ascensão ao poder de novos grupos com
enquadramentos conservadores. Por exemplo, o pastor André Luiz de Almeida
Mendonça, ex-Advogado-Geral da União, ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública
da gestão Bolsonaro e indicado pelo presidente ao STF é líder da Igreja Presbiteriana
Esperança de Brasília (SOUZA, 2020); por sua vez, Milton Ribeiro, ministro da
Educação, é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos/SP
(BATISTA JR., 2020); a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, é membra da
Congregação Batista Brasileira, no Rio de Janeiro (AMADO; BARRETTO, 2020);
como pastora, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi
líder na IBL e também participou de eventos em diversas instituições protestantes,
como a Igreja do Evangelho Quadrangular (ESTADÃO, 2020). Já Bolsonaro, mesmo
se declarando católico, foi batizado no rio Jordão (no mesmo dia em que Dilma
Rousseff foi afastada pelo Senado Federal) (EXTRA, 2019) pelo Pastor Everaldo
(PSC), líder da IAD (GALZO, 2020). Bolsonaro também se casou com Michelle em
evento realizado pelo pastor Silas Malafaia, líder da IAD Vitória em Cristo (MILITÃO,
2021).
Nas próximas subseções deste trabalho mostra-se como esse grupo está
infiltrado na burocracia do Estado e como ele se torna dominante, utilizando da
ambiguidade das normas para atingir seus objetivos. Por enquanto, é importante
salientar que esse conjunto de agentes é um exemplo explícito do conceito de Igreja,
que é entendido, de forma subjetiva, como um corpo, um todo que engloba inúmeras
ramificações e denominações. Aí incluem-se a Igreja Católica e as igrejas
evangélicas, mas não todos aqueles que congregam nessas instituições. Fazem parte
da “Igreja de Cristo” apenas aqueles que compartilham dos mesmos dogmas e
entendimentos das escrituras, entendido por seus líderes como o “núcleo duro da
religião”. Quem se desvia desse “núcleo duro” é visto como herético, e a instituição
como uma seita, por mais que eles possam, em eventos específicos, associar-se para
pleitear possíveis demandas comuns.
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2.2 Sete Montes e a teologia
Guillen (2009, p. 20) descreve em seu manual que recebeu a “revelação do
Senhor a respeito da influência de determinados principados sobre as nações”. A
partir disso, ele entendeu que era necessário adotar “estratégias novas para quebrar
as redes demoníacas que prendem as pessoas da sociedade”. Essas estratégias têm
como influência teórica uma doutrina chamada por alguns teólogos de Teologia do
Domínio, que defende uma interpretação específica dos textos bíblicos também
baseada no antigo testamento. Essa corrente ganhou força nos EUA do pós-segunda
guerra e foi exportada rapidamente para outros locais, como o Brasil (CASARÕES,
2019).
A teologia do domínio defende que Deus e o diabo estão em conflito
permanente pelo controle do mundo, tanto na esfera espiritual quanto na terrena.
Nesse contexto, o cristão não somente deve obedecer aos ensinamentos bíblicos,
mas também lutar contra os demônios que estão presentes em todos os outros
aspectos da vida que não os divinos (CASARÕES, 2019). Segundo essa teoria, a
Igreja foi contemplada com as promessas divinas concedidas ao povo de Israel. Essas
promessas envolvem fartura, domínio e o governo de territórios de importância no
planeta. Ao serem escolhidos por Deus e ao conquistarem o domínio desses locais,
os cristãos veriam o Reino dos Céus a eles prometido sendo refletido na realidade
terrena (GUSTAVO, 2019). A partir da teologia do domínio, o Sete Montes entende
que o Reino de Deus foi profetizado e será alcançado, mas somente quando os
cristãos ocuparem todos os espaços da sociedade (CASARÕES, 2019).
A teologia do domínio acredita que o evangelho tem que dominar na sociedade e
para isso a [I]greja tem que levantar líderes em todas as áreas do mundo, na
economia, na política, nas artes em geral, para que a cultura judaico-cristã possa
ser implantada na sociedade, e com isso as leis civis e morais possam vigorar para
todo o conjunto da sociedade (VILELA, 2020).

Nesse sentido, seria um erro classificar as atitudes de membros do governo
Bolsonaro, como da ministra Damares, como "toscas" ou "irracionais". Ela, por
exemplo, cumpre o papel de ser a voz do teonomismo e da teologia do domínio
protestante, o que que atrai um amplo apoio a Bolsonaro no meio evangélico. No
desenho da composição ministerial de seu governo, a participação da ministra foi um
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pedido de muitos deputados da bancada evangélica, sendo uma estratégia clara para
colocar alguém que tivesse boa entrada entre os políticos e representasse os
interesses de cristãos que, de alguma forma, convergem para a ideia de que a doutrina
que eles seguem deve ser imposta aos demais, embora eles não usem esses termos
(VILELA, 2020).
Mahoney e Thelen (2010) defendem que abordar questões de mudança
institucional e contemplar os tipos de estratégias que têm maior probabilidade de
impulsionar tal mudança em diversos ambientes institucionais acaba levantando as
seguintes questões: i) exatamente quem são os agentes por trás da mudança?; e ii)
por que eles realizam comportamentos que levam à transformação? Como será visto
adiante, Damares é um exemplo claro de um dos tipos de agente de mudança
proposto pela Teoria da Mudança Institucional Gradual. Essa Teoria sugere que
identificar esses sujeitos é útil para fins explicativos: cada tipo de agente está
associado a um modo particular de mudança institucional, bem como a uma estratégia
preferida particular para efetuar tal mudança. Essas associações existem porque os
interesses ou comportamentos contrastantes dos agentes de mudança, vis-à-vis à
continuidade institucional, fomentam diferentes padrões de mudança. Dessa forma,
diferentes tipos de agentes de mudança emergem em diferentes contextos
institucionais e, nos casos em que são bem-sucedidos, é provável que ocorram modos
específicos de mudança institucional. Tais parâmetros da teoria de Mahoney e Thelen
serão explorados em profundidade a partir da próxima seção.

2.3 Recrutamento e treinamento
O Sete Montes é a ideia ou enquadramento cognitivo que aglutina esses
atores políticos. A literatura destaca que uma das características que faz do
protestantismo uma das religiões que mais cresce no país é a flexibilidade na estrutura
de disseminação das suas doutrinas. Na Igreja Católica, para se tornar um padre, uma
pessoa deve estudar por anos e enfrentar uma estrutura rígida (SMITH, 2016). O Sete
Montes, contudo, permite uma disseminação mais rápida e menos burocrática para
aqueles que procuram as igrejas. Um exemplo prático desse tipo de estratégia é o
Modelo de Discipulado Apostólico (MDA). Nele, a igreja divide-se em pequenos
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grupos, chamados células. Cada célula tem um líder que reúne seus liderados
periodicamente para ensiná-los de acordo com um roteiro pré-estabelecido e, assim,
formar novos líderes, para que surjam novas células. A novidade do MDA (e de
modelos semelhantes, como o Governo dos 12) é que essa estrutura de evangelismo
se baseia numa necessidade de produção de resultados, sujeitando seus membros a
regras rígidas de hierarquia e disciplina (GUSTAVO, 2019).
Um outro espaço importante que compõe a estrutura de várias igrejas
protestantes é o retiro, encontros entre membros de diversas células/igrejas de uma
mesma denominação. Nesse local, sob a formalidade de cultos/pregações, são
adotadas técnicas com forte apelo emocional, como estímulos ao arrependimento,
perdão, “quebra de maldições”, prosperidade, libertação, cura interior, entre outras.
Ao final desse processo, apresenta-se ao ouvinte a doutrina da instituição como única
forma de se atingir o “reino dos céus”. Por mais que sempre haja referências ao livre
arbítrio nos sermões, ocorre uma espécie de terror por parte de líderes, que
continuamente reafirmam que as escolhas dos fiéis impactam na salvação de sua
alma e no local onde ele passará sua vida eterna. Há um forte incentivo para que os
fiéis participem desse tipo evento, sendo que aqueles que não participam são
paulatinamente excluídos da igreja. Para participar ativamente, exercendo atividades
de púlpito (cantar e pregar), o fiel precisa se envolver nesse tipo de experiência
(GUSTAVO, 2019).
2.4 Política dentro do Sete Montes

Os mecanismos são as bases de declarações determinísticas, semelhantes à
leis. Falleti e Lynch (2009) argumentam que os mecanismos, como conceitos
portáveis distintos das variáveis vinculadas a casos particulares, operam em contextos
diferentes. Sozinhos, eles não podem causar resultados. Em vez disso, a causa reside
na interação entre o mecanismo e o contexto dentro do qual ele opera. Como os
mecanismos interagem com os contextos em que operam, os resultados do processo
não podem ser determinados a priori apenas pelo conhecimento do tipo de
mecanismo que está em ação. Dessa forma, o contexto afeta não apenas os
argumentos correlacionais, mas também os mecanicistas. Em um argumento
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mecanicista, a causa reside não apenas nas variáveis ou atributos das unidades de
análise, mas nos mecanismos, e os efeitos causais dependem da interação de
mecanismos específicos com aspectos do contexto em que esses mecanismos
operam. Além disso, múltiplas camadas de um contexto dentro das quais um
mecanismo causal opera podem desempenhar um papel essencial na geração do
resultado de interesse. Nesse sentido, é importante entender uma primeira camada
do contexto que exerce força no enquadramento do Sete Montes: a adequação de
elementos culturais brasileiros ao aumento da influência evangélica.
Para o Sete Montes, embora o governo seja apenas um dos locais a serem
ocupados, ele é fundamental para a conquista dos demais. O Projeto adota uma
versão mais amena do “dominismo” estadunidense, defendendo que a ocupação dos
espaços deve ser feita por evangelização, pela política representativa, ou até mesmo
pela violência (CASARÕES, 2019). Algumas declarações de Damares antes mesmo
de tomar posse como ministra vão ao encontro dessa ideia. Entre 2013 e 2016,
período em que ela ocupou o cargo de assessora parlamentar do ex-senador Magno
Malta (PR), pastor da IAD Vitória em Cristo, ela já dava declarações como “Não é a
política que vai mudar esta nação, é a Igreja” e “É o momento de a Igreja governar”
(CERIONI, 2018; MAZUI, 2018).
Ao usar metáforas como “meninas seriam chamadas de princesas e meninos
de príncipes” e “meninas vestem rosa e meninos azul”, a ministra também demonstra
o objetivo de dominar o que o Projeto chama de monte das artes e do entretenimento.
Essa fala ilustra seu posicionamento em relação ao que esses atores chamam de
“ideologia de gênero” (GUSTAVO, 2019). O monte das artes e entretenimento diz
respeito a tudo que envolve
música, artes, esportes, pintura, escultura, dança, fotografia literatura, poesia,
dramatização, teatro, filmes, roupas e vestuário, design, cores, vídeo games, ou
seja, tudo o que expressa a criatividade e beleza de Deus, que é usado pela
sociedade para celebrar, entreter ou para desfrutar a vida (GUILLEN, 2009).

Com o Projeto, conservadores protestantes não buscam apenas que seus
integrantes se comportem, se vistam ou se entretenham conforme o que apreciam ou
acreditam. Para além disso, eles buscam que essa forma de ser seja a única válida e
universal, apoiando-se, por exemplo, na censura a manifestações artísticas que não
se enquadram dentro dos limites entendidos por eles como cristãos. Quando não
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conseguem atingir seus objetivos, eles de fato utilizam medidas de coerção da
liberdade individual e do direito alheio. Trata-se, portanto, de querer adequar
elementos culturais da sociedade ao que eles entendem ser os princípios cristãos
(GUSTAVO, 2019).
Um exemplo desse tipo de ação foi o protesto contrário à palestra da filósofa
americana Judith Butler, realizada em 2017 em frente ao Sesc Pompeia, em São
Paulo/SP. O ato proclamava seu desacordo com a “ideologia de gênero” que, segundo
os participantes, era defendida pela filósofa. Um dos envolvidos, por exemplo,
justificou sua presença afirmando que “[o] brasileiro não aceita a depravação da nossa
cultura”. Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e gritavam palavras de
ordem em apoio ao então deputado federal Jair Bolsonaro e contra os “comunistas e
esquerdistas”. Eles queimaram um boneco com o corpo de uma bruxa e o rosto de
Butler e esbravejando gritos como “queima, bruxa”, "queima, Butler" e "fora, Butler".
Um grupo, intitulado “Instituto Plinio Corrêa de Oliveira”, que se definiu como uma
associação civil com o objetivo de "mobilizar a sociedade civil e preservar a Civilização
Cristã", defendeu que Butler "[...] é um símbolo da ideologia de gênero” e que eles
estavam protestando “pelo fato de ela ter guarita num local que recebe verbas
públicas". Apesar das declarações, o episódio em questão era um seminário
organizado pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com a Universidade
de Berkeley chamado “Os Fins da Democracia” e não tinha relação com questões de
gênero. Em outra conferência, realizada no mesmo período, a autora sofreu outros
ataques. Um debate acadêmico organizado pela Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) em parceria com a editora Boitempo foi interrompido por uma manifestante,
que gritou palavras de ordem como “[d]eixem as nossas crianças em paz” e “[m]enino
nasce menino e menina nasce menina”. Nesse caso, Butler foi retirada do evento
escoltada por seguranças (ROCHA, 2017; VEJA, 2017).
Essa dicotomia entre “bem” e “mal”, em que protestantes representam o bem
e aqueles que não compartilham de sua visão de mundo representam o mal, passou
a ser muito comum em manifestações no país, e a associação desses supostos
agentes do mal com ideias entendidas pela sociedade em geral como um ataque ao
bem, como a bruxaria ou a tentativa de se doutrinar crianças, também é uma
característica do contexto que marca o enquadramento 1. Símbolos nacionais, como
a bandeira do país, também passaram a ser usados por esses sujeitos, e as ideias
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que divergem das suas eram rejeitadas e interpretadas como um ataque aos
costumes da população “de bem” do país. Em conjunto com o enquadramento 1, o
“terrorismo de costumes" adotado por conservadores intensificou-se com o decorrer
dos anos, e a própria estrutura da Igreja e a ideia de que sua influência deveria ser
expandida serviu como peça central para os fatos que ocorreram nos anos seguintes.
Esse exemplo mostra como esse mecanismo causal passou a ditar crenças e
ações de importantes agentes no país. Um exemplo desses agentes é o pastor Silas
Malafaia, um influente líder religioso e conselheiro de Bolsonaro. Durante sessão da
CPI que investigou a gestão do Executivo na pandemia de Covid-19, o filho do
presidente, senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), disse que Malafaia “fala quase
diariamente com o presidente e influencia o presidente” (FERRARI; BARCELLOS;
GURGEL, 2021). A informação foi confirmada pelo próprio pastor: “Pode colocar aí: o
pastor Silas Malafaia fala quase que diariamente. Fui lá [no Palácio do Planalto] seis
vezes, de março [de 2020] pra cá, em três dessas, mais de três horas [de reunião]. E
telefone de 'zap', eu falo muitas e muitas vezes com ele” (BALLOUSSIER, 2021).
Essa influência, no entanto, não se restringiu ao período da pandemia ou a
assuntos relacionados a ela. Os interesses distintos, mas complementares, entre
ambos, são claros:
[...] a duradoura amizade entre pastor e presidente, um elo que interessa a ambos,
ficou exposta em rede nacional. Com trânsito livre no gabinete presidencial,
Malafaia é visto no Planalto como peça valiosa para fisgar o voto evangélico no
pleito de 2022. Ele está à frente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, com
setenta filiais em dez estados, preside o Conselho de Ministros Evangélicos do
Brasil (Cimeb), que congrega milhares de pastores de variadas denominações, tem
programa na TV e um rebanho digital de 8,5 milhões de seguidores. Sua pregação
conservadora, que condena o aborto e o que vê como aumento de privilégios dos
homossexuais, soa como música a ouvidos bolsonaristas, assim como o apoio
explícito ao governo: nos últimos vinte vídeos que soltou nas redes, enalteceu o
amigo-presidente em dezesseis (BRUNO; FERRAZ, 2022).

A concatenação entre Bolsonaro e Malafaia, no entanto, data de muito antes
de o político assumir a presidência. Ela foi iniciada pela convergência da agenda
conservadora de ambos em relação aos costumes:
Foi a pauta conservadora em torno dos costumes que uniu, há quase duas décadas,
o então deputado federal e o pastor, que já fazia sucesso na TV. A relação estreitouse em 2013, quando Malafaia celebrou o terceiro casamento do católico Bolsonaro
com a atual primeira-dama, Michelle, que frequentava a Vitória em Cristo havia
quatro anos. Atento à fatia do eleitorado que se declara evangélica (hoje na casa
dos 30% da população), o político passou a participar de cultos e sabatinas nos
grupos de jovens da igreja, conquistando a confiança do pastor (BRUNO; FERRAZ,
2022).
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A influência de Malafaia, contudo, não se direciona apenas a Bolsonaro. Os
conselhos do líder religioso se estendem a outros locais e atores, extrapolando o
“cercadinho” do Palácio da Alvorada. No caso do Legislativo, por exemplo, Malafaia
tem influência em todas as esferas,
onde conta com parlamentares forjados no púlpito, como o deputado federal
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), o deputado estadual Samuel Malafaia (DEM-RJ),
seu irmão, e o vereador Alexandre Isquierdo (DEM-RJ). “Malafaia nos dá autonomia
no mandato, mas sempre repete: ‘Não vacila comigo’”, diz Isquierdo, que obedece.
É rebanho que vale ouro numa eleição (BRUNO; FERRAZ, 2022).

No caso do gabinete de Bolsonaro, Malafaia também exerce influência. O
pastor Milton Ribeiro, titular do MEC a partir de julho de 2020, encontrou o líder
religioso em busca de aprovação para o seu trabalho:
(Ele) Me procurou (quando chegou a Brasília) porque queria mostrar qual era a
intenção (à frente do MEC), que ele tinha compromisso com a educação, com
princípios e valores. A intenção dele era tirar a questão ideológica que estava
perpetrada no MEC, tirar gente de “pontos-chave” com ideologia de esquerda
(ÉBOLI; FERREIRA; MARIZ, 2021).

Antes de Ribeiro ser anunciado como ministro, Malafaia se articulou nos
bastidores de Brasília para influenciar na escolha do novo responsável pela pasta. Ao
ver veiculados na mídia os nomes de outros candidatos, Malafaia disse que enviou
mensagem ao presidente.
Eu respondi a ele (Bolsonaro), hoje de manhã, com um "ok" e mandei um provérbio
do texto de Salomão que diz "Onde não há conselho os projetos saem em vão. Na
multidão de conselheiros eles se confirmarão". Ou seja, um líder que não ouve
conselhos pode ter seus projetos em vão. Eu sou pastor, uso a Bíblia para dar
conselho (FERREIRA; TRINDADE; MARIZ, 2020).

Ainda sobre esse episódio, Malafaia declarou:
Eu espero que ele coloque alguém que tenha o viés que ele acredita, ele não
ganhou para fazer graça para quem quer que seja, esquerda, centrão nem ninguém.
Espero que o presidente coloque alguém de um perfil que defenda sua ideologia,
que tenha competência, formação. Não pode ser alguém que tenha dúvida
(FERREIRA; TRINDADE; MARIZ, 2020).

Malafaia, figura importante no xadrez de Bolsonaro, está diretamente
associado ao Sete Montes. Em setembro de 2013 ele foi um dos preletores da
“Conferência Se7e Montes”, realizada entre os dias 18 e 22 daquele mês, em Brasília,
na Comunidade das Nações (JORNAL DE BRASÍLIA, 2013), mesma instituição que
realizou um encontro que contou, em 2019, com a presença de Bolsonaro e Michelle.
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Esse evento foi um Seminário para "homens destemidos, corajosos e honrados"
(CURY, 2019). No período de realização da Conferência de 2013, também há registro
da participação de Malafaia e de Guillen em outro evento, na cidade de Palmas/TO
(CONEXÃO TOCANTINS, 2013).
A estrutura sintetizada na figura 1 visa organizar os agentes, as instituições e
alguns eventos do contexto em que o enquadramento 1 está inserido. Essa rede de
influências, que tem esses sujeitos como seus principais atores, compõe uma
estrutura maior que será explorada na segunda parte deste trabalho. No entanto, cabe
ressaltar que as ideias postuladas pelo Projeto Sete Montes deram certo, infiltraramse nas mais diversas denominações protestantes do país, e o Brasil governado por
Bolsonaro é o resultado dessa doutrina estadunidense que encontrou nesta terra as
características necessárias para prosperar. Sob a ótica do Sete Montes, esses atores
podem finalmente dizer que a Igreja governa uma nação, como profetizaram seus pais
fundadores. Diante disso, no próximo capítulo e na próxima parte deste trabalho, será
explorado mais a fundo como esses e outros agentes agiram para alcançar seus
objetivos e quais os resultados dessas ações no que diz respeito às disputas
envolvendo as políticas para LGBTQIA+ no Brasil.
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Figura 1: Projeto Sete Montes

Fonte: Elaboração própria
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Capítulo 3: Ovo de uma serpente

A fecundação de uma serpente acontece no interior do corpo da fêmea. Em
seguida, a maioria delas põe seus ovos em um ninho. Na literatura, “ovo de uma
serpente” pode ser uma referência à clássica tragédia shakespeariana “Júlio César”.
Na peça, Bruto decide juntar-se a Cássio para assassinar César por entender que
César era uma ameaça ao povo de Roma. “Consideremo-lo ovo de serpente que,
chocado, por sua natureza, se tornará nocivo”, defendeu Bruto (SHAKESPEARE,
2003).
Já no cinema, “O Ovo da Serpente” é um clássico de Ingmar Bergman, que
retrata a Alemanha nos anos que antecederam o nazismo. Bergman demonstra com
precisão que, para um observador atento, já era possível vislumbrar nos
acontecimentos que se desenvolviam na República de Weimar o nascimento do
nazismo. Nas palavras de Dr. Vergerus, personagem capital da trama, aquele fato
histórico “[...] é como o ovo da serpente. Através das finas membranas, você pode
claramente discernir o réptil já perfeito” (BERGMAN, 1977).
Neste trabalho, o “ovo” é fecundado pela coalizão de indivíduos que coloca
em risco direitos de grupos minoritários; direitos esses que haviam sido negados pelo
Estado brasileiro por séculos, mas que foram parcialmente conquistados nas últimas
décadas, graças ao trabalho e articulação de grupos que lutaram para a
institucionalização desse tipo de demanda, como membros da população LGBTQIA+.
Essa coalizão encontrou, nas próprias instituições de Estado, o habitat perfeito para
reproduzir suas ideias, mesmo que, uma vez “chocadas”, elas pudessem se tornar
nocivas às próprias instituições.
***
Diante do que foi colocado nos capítulos anteriores, o primeiro parâmetro a
ser analisado pela Teoria da Mudança Institucional Gradual, de acordo com Mahoney
e Thelen (2010), é o contexto político, as características institucionais e os modos de
mudança, o que permite observar o nível das diferentes possibilidades de veto dos
agentes. Alguns fatos assinalados ao longo deste texto já indicam que as
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possibilidades de veto podem ser altas onde existem atores que têm acesso a meios
institucionais ou extrainstitucionais de bloquear uma mudança. Esses atores podem
ter acesso a recursos de veto nas próprias regras institucionais, sejam elas formais
ou informais, ou a mudança pode ocorrer durante o processo de promulgação das
regras na prática.
Sobre o caso estudado, a literatura defende que, após o protagonismo
exercido pelo Executivo federal nos anos 2000, que possibilitou a ampliação das
políticas públicas destinadas a temas de interesse da comunidade LGBTQIA+, o
Legislativo passou a exercer influência sobre esses debates por meio da atuação de
bancadas conservadoras no Congresso Nacional e graças ao aumento, legislatura
após legislatura, do número de deputados evangélicos eleitos. A arena política é,
então, a segunda camada a ser destacada dentro do contexto que influencia o
enquadramento 1. As mudanças na arena política, segundo Mahoney e Thelen (2010),
são possíveis pois atores com baixa capacidade de veto em relação a uma
determinada instituição, como os evangélicos no Executivo e no Judiciário, podem
usufruir de sua força em relação a outras instituições, como o Legislativo. Dessa
forma, ao longo do período estudado até então, dois foram os eventos que
exemplificaram a força desses atores à luz da teoria, alçando-os à posição de
protagonistas no debate: em primeiro lugar, os vetos realizados pelo Congresso a
diferentes políticas, como o programa Escola sem Homofobia, em 2011; e a eleição
de Marco Feliciano (PSC), dois anos depois, para a presidência da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM/CD).
Primeiramente, para visualizar de forma mais global como se deu a atuação
de parlamentares, partidos e outros agentes no Legislativo federal, propõe-se a
ampliação do levantamento feito por Buzolin (2019). Abaixo apresenta-se a análise de
2.444 pronunciamentos registrados na Câmara dos Deputados em que constavam as
expressões: "gay", "lésbica", "bissexual", "transexual", "transgênero", "travesti",
"homossexual", "ideologia de gênero", "identidade de gênero", "opção sexual",
"orientação sexual", "LGBT", “GLS”, “viado” e "mesmo sexo", do dia 01/01/1985 até o
dia 17/07/2021, abrangendo todo o período e todos os materiais disponibilizados de
forma eletrônica pela Casa até o recesso parlamentar de 2021.
Em primeiro lugar, essa análise possibilitou a identificação de seis grupos de
demandas de diferentes setores do movimento LGBTQIA+: i) políticas de apoio e
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combate ao HIV/Aids; ii) reconhecimento da união estável e do casamento
homoafetivo, bem como dos direitos de inclusão de dependentes em plano de saúde
e direitos previdenciários; iii) criminalização da LGBTQIA+fobia e ampliação de
políticas educacionais com o objetivo de reduzir o alto índice desse tipo de violência;
iv) reconhecimento do direito à cirurgia de redesignação e à alteração de nome para
a população trans; v) adoção de crianças por casais homoafetivos, assim como o
direito à herança por parte dos membros dessas famílias; e vi) possibilidade de doação
de sangue por homossexuais. Seguindo Buzolin, discursos de parlamentares que
apoiavam essas demandas foram classificados como favoráveis, discursos que a elas
se opunham foram classificados como contrários, e discursos que somente citavam
esses assuntos foram classificados como neutros. Abaixo, há três grupos de gráficos:
i) a evolução geral do número de pronunciamentos na Câmara; ii) o conjunto dos
pronunciamentos divididos pelos parlamentares; e iii) o conjunto dos pronunciamentos
analisados pela sigla partidária.
No gráfico 1 observam-se os pronunciamentos registrados na Câmara dos
Deputados. Duas características das curvas se destacam. Primeiro, o aumento no
volume de pronunciamentos a partir de 2011. O primeiro e maior pico de
pronunciamentos contrários ocorreu quando deputados organizaram uma ação contra
o EsH, para cobrar explicações ao ministro da Educação, Fernando Haddad, e à
presidenta Dilma Rousseff sobre a distribuição de materiais anti-LGBTQIA+fobia para
funcionários de escolas do país. Por outro lado, o maior pico de pronunciamentos
favoráveis ocorreu em 2013, e a maior parte se relaciona a reações contra a eleição
do pastor Feliciano para a presidência da CDH/CD.
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Gráfico 1 - Pronunciamentos sobre questões LGBTQIA+ na Câmara dos
Deputados
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Câmara dos Deputados.

Nos gráficos 2 e 3 são classificados em ordem decrescente os dez deputados
federais que mais fizeram pronunciamentos referentes às questões LGBTQIA+,
respectivamente aqueles favoráveis e contrários. No gráfico 3, vê-se que o
parlamentar que mais se opôs às questões da comunidade LGBTQIA+, em números
absolutos, foi o deputado Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi um dos primeiros
congressistas a criticar a abordagem de temas relacionados à orientação sexual e
identidade de gênero nas escolas, articulando-se para barrar o avanço dessas
políticas e abordando o tema em muitos de seus discursos.
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Gráfico 2 - Lista dos dez deputados federais que mais fizeram
pronunciamentos favoráveis em referência a questões
LGBTQIA+ na Câmara dos Deputados
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Câmara dos Deputados.

Gráfico 3 - Lista dos dez deputados federais que mais fizeram
pronunciamentos em oposição a questões LGBTQIA+ na
Câmara dos Deputados
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Câmara dos Deputados.

Por fim, nos gráficos 4 e 5 são classificados em ordem decrescente as dez
siglas partidárias cujos congressistas mais fizeram pronunciamentos referentes às
questões LGBTQIA+. Entre discursos favoráveis, presentes no gráfico 5, o Partido dos
Trabalhadores (PT) é destaque.
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Gráfico 4 - Lista dos dez partidos com mais pronunciamentos
favoráveis a temas LGBTQIA+ na Câmara dos Deputados
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Câmara dos Deputados.

Por outro lado, no gráfico 6 vemos que o PSC, partido ligado à IAD (FRAZÃO,
2018), tem a maior somatória de pronunciamentos contrários. O PSC frisa em seu
estatuto que adota um princípio doutrinário cristão (PARTIDO SOCIAL CRISTÃO,
2018) e a agenda moral e religiosa de políticas públicas defendidas pelo partido é uma
agenda política cristã conservadora que se opõe às demandas da comunidade
LGBTQIA+ (SMITH, 2016).
Gráfico 5 - Lista dos dez partidos com mais pronunciamentos
contrários a temas LGBTQIA+ com registros na Câmara dos
Deputados
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Câmara dos Deputados.
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3.1 Veto parlamentar ao Escola sem Homofobia (EsH)
Um exemplo claro do forte poder de veto desses agentes já em 2011 ocorreu
com o bloqueio do EsH, quandoo esses agentes interferiram diretamente no MEC e
no Planalto. O kit-gay [sic], como a política foi apelidada, foi um material criado com o
objetivo de combater a LGBTQIA+fobia, dando acesso aos educadores a meios de
lidar com o tema para evitar agressões e perseguições a alunos(as) LGBTQIA+. Ele
seria dirigido a professores do ensino médio, cujos alunos em geral têm entre 14 e 18
anos (RAMALHO, 2011).
Ao defender sua candidatura à presidência da Câmara em 2011, Bolsonaro
emerge como propagador da existência de um kit-gay [sic]. Ele criticou em plenário a
distribuição dos materiais do MEC contra a homofobia (G1, 2011), mas usou como
argumento a falsa ideia de que “escolas públicas de primeiro grau [estariam]
distribuindo um kit gay de estímulo ao homossexualismo [sic] e à promiscuidade”. O
deputado disse que parte do material a ser distribuído para os alunos englobava filmes
como “Encontrando Bianca” e “Boneca na Mochila?”, que seriam apresentados para
crianças “de 7, 8, 9 ou 10 anos de idade” (BRASIL, 2011b, p. 120). Essa estratégia,
que faz parte de um segundo mecanismo causal, passa, a partir daquele momento, a
ditar o debate político sobre questões de interesse da comunidade LGBTQIA+. A ideia
do kit nasceu com o então parlamentar, que defendeu em um programa de televisão
ter descoberto o material em 2010: “Eu descobri isso e botei isso aqui em público. E
botei o nome: kit gay [sic]. Chamou atenção e pegou” (BULGARELLI, 2020, p. 394).
Infiltrado no Parlamento, Bolsonaro se tornou o primeiro oposicionista público
do EsH, reiterando múltiplas vezes, por meio de declarações a seus apoiadores e
manifestações na mídia, que o conteúdo da política estimulava a “promiscuidade e o
homossexualismo [sic]”. Ele tentou se organizar junto à CDHM/CD para barrar o
projeto, dado que a política não foi construída pelo PT ou pelo Executivo (ideia
diversas vezes defendida pelo próprio parlamentar e por setores da grande mídia),
mas articulada pelo Congresso com o apoio da ABGLT, através de emendas
parlamentares da Deputada Fátima Bezerra (PT). Em sua campanha anti-EsH, ele
elaborou uma cartilha que foi distribuída no Parlamento, em escolas do Rio de Janeiro
e disponibilizada em seu site, com o objetivo de alcançar professores e familiares de
alunos. Na capa do material, havia a seguinte mensagem: “querem, na escola,
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transformar seu filho de 6 a 8 anos em um homossexual”. A apresentação da cartilha
informava: “Ilustríssimos senhores e senhoras chefes de família, apresento alguns dos
180 itens deste que chamo Plano Nacional da Vergonha, onde meninos e meninas,
alunos do 1º grau, serão emboscados por grupos homossexuais fundamentalistas,
levando a mensagem de que ser gay ou lésbica é motivo de orgulho para a família
brasileira”. Ele citava um suposto plano LGBTQIA+ que usava o EsH como uma das
ações, respaldada pelo Planalto, para “incitar o homossexualismo [sic] em crianças
de 7 anos de idade” (IRINEU, 2018, p. 474; O GLOBO, 2011; RÖTZSCH, 2011).
Nove dias após esse discurso, Bolsonaro retornou ao plenário, para dar mais
explicações sobre o suposto material e sobre qual deveria ser a próxima ação dos
parlamentares para combatê-lo. Segundo o parlamentar,
[...] tão logo sejam formadas as Comissões, vamos convocar o Ministro da
Educação para vir a esta Casa explicar o kit gay, que começa a ser distribuído nas
escolas de primeiro grau a partir de março. Eu quero que ele entregue um kit [...],
inclusive com os filmetes Encontrando Bianca, Boneca na Mochila e Beijo Lésbico.
Isso é uma imoralidade que o Ministério da Educação está fazendo, juntamente com
grupos LGBT, que não têm nada a oferecer no tocante a currículo, a bons costumes,
ética e moral para a garotada do primeiro grau. Duvido, depois de distribuído esse
kit gay a todos Deputados, que esse trabalho continuará sendo feito nas escolas
públicas de primeiro grau. É inadmissível que a garotada de 6, 7, 8, 9, 10 anos
receba esse material de combate à homofobia. Na verdade, esse material promove
o homossexualismo [sic] e a promiscuidade. Assim sendo [...], quero contar com o
apoio de todos para convocar o Ministro da Educação a vir a esta Casa explicar o
kit gay (BRASIL, 2011d).

O material, diferentemente do que foi propagado por Bolsonaro, estava
planejado para ser distribuído pelo governo federal no segundo semestre daquele ano.
Além de cinco vídeos em DVD, que não seriam distribuídos aos alunos, mas sim aos
profissionais da educação, também estavam inclusos no kit anti-LGBTQIA+fobia um
caderno com orientações para professores, uma carta para o diretor da escola,
cartazes para divulgação no colégio e seis boletins para distribuição aos alunos em
sala de aula. A ideia era que o material servisse como um guia para discussões sobre
as diferenças de sexo, para combate à discriminação contra mulheres e LGBTQIA+ e
para que os profissionais tivessem referências teóricas para lidar com a descoberta
da sexualidade na adolescência. Ele seria distribuído apenas às escolas que
registraram casos de homofobia e que o solicitassem. O conteúdo também havia sido
validado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
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(Unesco) e pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids)
(CARNEIRO, 2012; RAMALHO, 2011; TERRA EDUCAÇÃO, 2011).
Com a possibilidade de implementação da política e com as mensagens
espalhadas por Bolsonaro, congressistas organizaram-se em blocos parlamentares
temáticos com o objetivo de exercer pressão sobre o Executivo para vetar o EsH. Em
outros panfletos distribuídos por Bolsonaro, o deputado repetia a ideia de que o EsH
era "o MEC incentiva[ndo] o homossexualismo [sic] nas escolas públicas" (RAMALHO,
2011; TERRA EDUCAÇÃO, 2011). A reação dos parlamentares conservadores à
movimentação de Bolsonaro foi instantânea. Haddad não foi convocado ao
Parlamento, como sugerido por Bolsonaro, mas realizou-se uma reunião na sede do
MEC com o ministro. Segundo o deputado Lincoln Portela, após a reunião ainda havia
a “preocupação da didática das cartilhas [que seriam] distribuídas pelo Ministério da
Educação e que já foram distribuídas também pelo Ministério da Saúde” (BRASIL,
2011c), o que também é inverídico.
Após a reunião citada por Portela, o MEC declarou que iria manter o material
como foi feito. Diante de tal postura, as bancadas endureceram a abordagem contra
o governo, afirmando que Haddad não estava cumprindo o compromisso firmado com
os parlamentares conservadores de lhes abrir espaço no debate sobre o material
(SIQUEIRA, 2011). Dessa forma, as bancadas católica e evangélica formaram uma
coalizão e, sob o comando da Frente Parlamentar Evangélica, exerceram seu poder
de veto informal ao endossar e articular a convocação do ministro da Casa Civil,
Antonio Palocci, para as comissões da Câmara, caso o governo não retirasse o
material de circulação. Palocci era alvo de denúncias sobre a evolução de seu
patrimônio e a avaliação dos parlamentares foi a de que o governo acabaria cedendo
à bancada para não correr o risco de expor o ministro. “[...] [O] governo tem medo de
convocar o Palocci. Temos de sair daqui e dizer que, caso o ministro da Educação
não retire esse material de circulação, [...] os deputados católicos e evangélicos vão
assinar um documento para trazer o Palocci à Câmara”, afirmou o deputado Anthony
Garotinho (PR), que sugeriu a estratégia (SIQUEIRA, 2011). Para o parlamentar, “[...]
o material que estava ali incentivava, estimulava uma opção sexual. [...] Não é papel
do governo decidir se o cidadão deve ser gay [sic], se a menina deve ser lésbica [sic]”
(LARCHER; TÔRRES, 2011).
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Esse mecanismo, que será conceituado adiante como “terrorismo de
costumes”, alastrou-se pelo Parlamento, e os líderes das bancadas religiosas
acabaram concordando com a convocação. “Os valores e princípios que defendemos
são inegociáveis e, na medida em que o governo mentiu e não honrou os seus
compromissos, não nos resta outra opção”, disse o presidente da Frente Parlamentar
Evangélica, deputado João Campos (PSDB), justificando a decisão de convocar
Palocci (SIQUEIRA, 2011). Por sua vez, Eros Biondini (PTB), que representou a
bancada católica no encontro com Haddad, acrescentou que o material confundia,
além de “estimular o homossexualismo [sic]” na infância e na adolescência. “Somos
contra qualquer tipo de discriminação, mas somos zelosos dos valores e dos
princípios da família” (LARCHER; TÔRRES, 2011). Após a ameaça, o ministro da
Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, afirmou que Rousseff decidiu
suspender o material por considerá-lo inadequado (ESTADO DE MINAS, 2011;
LARCHER; TÔRRES, 2011).
A partir desse fato, o Partido dos Trabalhadores, eleito com propostas
progressistas e que tinha grupos do movimento LGBTQIA+ em suas bases, alinhouse aos grupos conservadores para garantir a governabilidade, colocando em segundo
plano, assim como ocorreu no período pós-ditadura Civil-Militar, as ideias defendidas
por aqueles que apoiaram e construíram a candidatura da presidenta. "O governo
defende a educação e também a luta contra práticas homofóbicas. No entanto, não
vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais
[sic]", afirmou Dilma (FLOR, 2011). Para aqueles que construíram e apoiavam a
política de distribuição de materiais para combate à LGBTQIA+fobia no âmbito do
EsH, a afirmação da ocupante do Planalto intensificou o ceticismo em relação à
efetivação dos direitos dessas minorias, mesmo em uma administração que parecia
aberta a essas demandas. Por outro lado, para aqueles que passaram a endossar o
“terrorismo de costumes” e a disseminar as mentiras de Bolsonaro e dos demais
conservadores, o governo de Rousseff e do PT passou a representar a fonte das
políticas que eles teriam que combater (BULGARELLI, 2020). O recuo do Planalto, a
fala da presidenta e a suspensão do EsH indicaram que a manutenção da
governabilidade da gestão petista estava acima dos interesses de suas bases de
apoio popular, e as questões LGBTQIA+ não seriam mais incorporadas à agenda do
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governo. Articulações do PT com o “Centrão” para as comissões, dois anos depois,
deixariam explícito tal fato.
Esse é um exemplo de que os agentes analisados por este trabalho exercem
um alto poder de veto no que diz respeito ao objeto estudado. Nesse cenário, ao
retomar o primeiro parâmetro a ser analisado pela teoria, Mahoney e Thelen (2010)
explicam que drift (deriva) e layering (estratificação) são mais promissoras como
estratégias de mudança nesse tipo de ambiente político, pois elas não exigem
alterações diretas nas antigas instituições e não dependem da própria alteração das
regras ou da mudança ativa de sua promulgação. Contudo, é no caso da deriva que
a mudança institucional surge da negligência de uma instituição, ou mais
precisamente, da falha dela em se adaptar para manter seu impacto tradicional em
um novo ambiente. A necessidade da adoção de políticas específicas para a
população LGBTQIA+ deveria fazer com que o Estado brasileiro se adaptasse à nova
realidade, e foi observado, ao longo dos anos 2000, um certo avanço na
institucionalização de tais regras. No entanto, agentes infiltrados com alto poder de
veto foram capazes de defender suas ideias contra essas novas políticas.
A Teoria da Mudança Institucional Gradual, em seu modelo original, não
explica de forma clara o fato de que uma política pode avançar e retroceder, como é
o caso estudado. No entanto, Onoma (2010) entende que quando esses processos
ocorrem simultaneamente, é possível observar aquilo que ele chama de potencial
contraditório das instituições. Esse conceito indica que há uma habilidade das
instituições de cultivar e sustentar alianças dominantes que podem apoiar a sua
continuidade ao mesmo tempo em que forjam coligações marginais que prosperam
na sua subversão. Essas coligações, segundo o autor, se aproveitam dos preceitos
institucionais, mas infringem sigilosamente o propósito pretendido dessas normas.
Como visto, Mahoney e Thelen (2010) apontam que o papel de uma instituição
pode mudar ao longo do tempo, a partir do momento em que novos interesses
ascendem ao poder ou o ambiente em que os interesses antigos estão colocados
sofre alterações. Onoma (2010) desenvolve essa linha argumentativa ao assinalar
que, dentro de instituições que se autorreforçam, podem existir contradições internas
que acabam possibilitando a mudança. Segundo o autor,
Institutions can engender and sustain dominant constituencies who support their
continued existence and simultaneously foster parasitic groups that thrive on
exploiting them in ways that may ultimately contribute to the institutions’ decline. […]
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Some of the very things about institutions that produce dominant coalitions invested
in their perpetuation also concurrently create and sustain subordinate parasitic
groups whose activities subvert the institutions. The coexistence of these forces
makes an institution, even at the height of its influence, subject to contention and
exploitation by subversive groups (ONOMA, 2010, p. 68).

A perspectiva proposta por Onoma permite ampliar a ideia majoritária de que
o fracasso de uma política ocorre apenas porque alguns agentes desfavorecidos ou
que não simpatizam com instituições específicas decidem destruí-las. Dessa forma,
assinalar que a alteração de liderança, com a eleição de Bolsonaro, foi o ponto de
partida para retrocessos em relação a políticas específicas para minorias seria adotar
uma visão míope a respeito do assunto. Bolsonaro e parte de seus atuais
correligionários já deram declarações em apoio e até mesmo fizeram parte da base e
da cúpula ministerial dos governos petistas que ampliaram a atuação do Estado em
políticas públicas para LGBTQIA+ (ALVES, 2019; ESCÓSSIA et al., 2012;
PODER360, 2020; ROUSSEFF, 2012; SHALDERS, 2017; SMITH, 2019b).
A entrada desses grupos se deu através de uma tentativa de formar coalizões
amplas para garantir governabilidade. Isso ilustra um dos efeitos mais deletérios do
presidencialismo de coalizão em políticas públicas: ao permitir a entrada de grupos
conservadores, eles se infiltraram nas instituições e levaram as ideias (framing) do
Sete Montes e do “terrorismo de costumes”, minando conquistas dos grupos
LGBTQIA+. Foi no governo de Dilma Rousseff, por exemplo, que o principal órgão
que concentrava as ações relacionadas a políticas para essa comunidade no país, a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foi extinta, em 05 de
abril de 2016 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016), quando o governo fazia uma
série de movimentos para tentar barrar a votação do processo na Câmara dos
Deputados que afastaria a presidenta de seu cargo (BOM DIA BRASIL, 2016;
ESTADÃO CONTEÚDO, 2016). Mas esse não foi o marco do início do declínio da
agenda LGBTQIA+. Isso ocorreu quando o Congresso usa seu poder de veto para
impedir que o EsH fosse implementado.
A grande imprensa também exerceu um importante papel nessa disputa.
Manchetes como “Evangélicos protestam contra ‘kit gay’ [sic] e criminalização da
homofobia”, “MEC nega ter distribuído ‘kit gay’ [sic] e diz que material pode mudar”,
“Governo Dilma: ‘Kit gay’ será reformulado e lançado até fim do ano” e “Dilma cancela
distribuição de ‘kit gay’ a escolas” marcaram matérias em jornais e ajudaram a
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propagar a falsa tese criada por Bolsonaro, legando à gestão petista a
responsabilidade pelo material (CARAZZAI, 2011; CASTRO, 2011; FALCÃO, 2011;
GOULART, 2011).
Por outro lado, o mecanismo de ação de Bolsonaro - exposição de um suposto
problema criado por terceiros e apresentação de uma solução simplista que opõe o
bem ao mal – tornou-se a tática usada no caso do kit-gay [sic] como parte de seu
legado político. A invenção do kit foi um exemplo prático de um modelo incipiente de
oposição a políticas e direitos que desconsidera o jogo democrático estabelecido,
questionando a legitimidade das regras internas, principalmente sobre a forma como
as políticas são planejadas e implementadas. A difusão de mentiras a respeito de
temas envolvendo gênero, sexualidade e direitos LGBTQIA+ constitui parte essencial
do contexto político-eleitoral que eleva a família Bolsonaro e diversos outros a cargos
políticos (BULGARELLI, 2020).
Seguindo a transformação do EsH em kit-gay [sic], o Estado brasileiro passou
a conviver com um pânico moral disseminado em larga escala por meio de púlpitos,
campanhas e canais de televisão, mirando escolas, museus, universidades e
acadêmicos. O “terrorismo de costumes” divulgava que estava em curso nas salas de
aula de escolas e de equipamentos públicos do país uma doutrinação de gênero e
sexualidade chamada “ideologia de gênero”, apresentando uma nova roupagem para
um antigo posicionamento que naturalizou noções individualistas e enganosas que
negam a diversidade sexual e de gênero (BULGARELLI, 2020).

3.2 Mais vetos observados no governo de Rousseff
Após o episódio do EsH, novos vetos foram feitos pelo Congresso Nacional
ao governo de Dilma Rousseff. Especificamente no que tange às questões
LGBTQIA+, em 2012, a pressão de parlamentares religiosos também foi responsável
pelo cancelamento da campanha de prevenção do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde que mirava os jovens gays (MELLO; BRAZ,
2020). A campanha foi elaborada pelo Ministério da Saúde para o carnaval daquele
ano. Um vídeo mostrava dois rapazes conversando em um bar e, antes que ocorresse
um beijo, uma fada aparecia lembrando aos jovens sobre o uso de preservativo. A
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campanha foi lançada em uma festa na Rocinha, no Rio de Janeiro/RJ, mas às
vésperas do carnaval foi substituída por uma propaganda mostrando estatísticas de
infecção com HIV e de mortalidade da Aids, sem qualquer menção a homossexuais,
público-alvo da ação. Segundo Veriano Terto Júnior, coordenador-geral da
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Abia), a mudança veio por pressão de
grupos evangélicos, representando uma "censura do governo sobre si mesmo". Pedro
Chequer, coordenador no Brasil do programa da Organização das Nações Unidas
(ONU) contra a Aids, afirmou que o cancelamento das campanhas acionou um "alerta
vermelho" por já ter como precedente a retirada de circulação da campanha antiLGBTQIA+fobia no ano anterior (CARNEIRO, 2012).
Em 2013, no entanto, conservadores também conseguiram intervir em outra
campanha do Executivo, sobre prevenção e autoestima na prostituição, destinada
aos(às) profissionais do sexo. Também se verificou uma incapacidade da gestão de
Dilma quando os parlamentares conseguiram vetar do texto final do Plano Nacional
de Educação (PNE) a única alusão às demandas específicas da comunidade
LGBTQIA+, a qual previa a implementação de políticas de prevenção à evasão escolar
motivada por preconceito relativo à orientação sexual e identidade de gênero (MELLO;
BRAZ, 2020).
3.3 Evangélicos e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados (CDHM/CD)
A verba aprovada pela CDHM/CD para o EsH, a incapacidade de Bolsonaro
de se articular junto à Comissão para barrar o projeto, bem como o fato de que as
propostas envolvendo moral e costumes devem necessariamente passar pela
CDHM/CD indicaram aos evangélicos a importância desse local para a consecução
de seu projeto. Nesse contexto, em 2013, dois anos após o bloqueio do EsH, esses
agentes demonstraram mais uma vez a força de sua coalizão ao tomar a presidência
da Comissão (MATTOS; CASTRO, 2013). A confirmação da nova presidência da
CDHM/CD havia sido suspensa no dia anterior à eleição após manifestações contra o
pastor Feliciano, vencedor do pleito, em uma reunião conturbada. Por decisão do
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (MDB), a sessão que o elegeu foi
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restrita, o que provocou mais protestos de deputados ligados à causa dos direitos
humanos. Os parlamentares que defenderam a abertura da reunião tentaram adiar a
votação, mas como estavam em minoria e não conseguiram o adiamento, resolveram
abandoná-la. Domingos Dutra (PT) renunciou ao cargo de presidente do colegiado e
os deputados Erika Kokay (PT), Padre Ton (PT), Luiza Erundina (PSB), Jean Wyllys
(PSOL), Janete Rocha Pietá (PT) e Luiz Couto (PT) também saíram do Plenário
(POMPEU, 2013).
Os protestos ocorreram devido ao histórico de Feliciano. Por exemplo, ele
havia postado em uma rede social que "a podridão dos sentimentos dos homoafetivos
leva ao ódio, ao crime e à rejeição”. Ele também defendeu, em debate no Plenário, os
tratamentos de “cura gay” [sic]. Formado em teologia, ele é pastor da IAD (REITAS,
2013). O parlamentar afirmou ser contra o projeto de lei que tramitava no Senado em
defesa da criminalização de atos de preconceito contra orientação sexual. Para ele, o
projeto fere o seu direito de pensar e pode causar perseguição religiosa (NÉRI,
2013a). Feliciano apresentou um projeto para tentar derrubar a decisão favorável do
STF que permitiu a união entre pessoas do mesmo sexo. Ele também defendeu que
a união homossexual não é normal. “O reto não foi feito para ser penetrado” por não
haver “condições de dar sequência à nossa raça”, segundo ele. Em um discurso
durante um congresso evangélico, ele também afirmou que a Aids era o “câncer gay”.
Entre polêmicas, após sua eleição, o deputado reafirmou ser contra o casamento entre
homossexuais e a adoção de crianças por casais homoafetivos (BORGES, 2013;
CARTA CAPITAL, 2013; POMPEU, 2013)
Sem os antigos deputados ligados aos direitos humanos, a sessão da
CDHM/CD que referendou o controle dos evangélicos sobre os Direitos Humanos e
Minorias se transformou em uma sessão para atacar os homossexuais. A reunião foi
presidida por Costa Ferreira (PSC). Durante os discursos elogiosos a Feliciano,
deputados se mostraram contra a criminalização da LGBTQIA+fobia. O deputado
Hidekazu Takayama (PSC) disse, por exemplo, que todos naquela sala haviam vindo
de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele defendeu, sem apresentar fontes,
que “os mais de 3 mil assassinatos de homossexuais no país não foram feitos por
cristãos”, mas pelos próprios homossexuais. “93 ou 97 por cento dos casos foram por
parceiros dessas pessoas. E os outros por esses malucos chamados skinheads.
Cristãos não são homofóbicos”, disse o deputado. Bolsonaro também estava presente
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e, para ele, a eleição de Feliciano significava que “[n]ão assistiremos mais aqui
seminário LGBT infantil, com crianças sendo estimuladas uma a fazer sexo com a
outra [sic]” (CARTA CAPITAL, 2013).
O PT comandava a CDH/MCD, sob a direção do deputado Domingos Dutra,
e apesar da reação de petistas que estavam na antiga gestão da CDHM/CD contra o
novo pleito, articulações do próprio partido definiram que o PT assumiria as comissões
de Constituição e Justiça e Cidadania, de Seguridade Social e Família e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Na partilha das comissões temáticas, coube ao PSC o
comando dos Direitos Humanos e Minorias. O partido tinha 16 cadeiras na Câmara e
compunha a base de apoio do governo de Rousseff. Feliciano foi indicado pelo seu
partido para ocupar o cargo durante o biênio 2013-2014 e foi eleito com 11 votos (um
parlamentar votou em branco). Seis dos 12 votantes eram do partido do parlamentar
e o restante tinha ligações com movimentos evangélicos.
Na presidência da CDHM/CD, Feliciano tinha o poder de colocar ou retirar da
pauta projetos de lei relacionados a direitos humanos e defesa de minorias (NÉRI,
2013b). Segundo ele, “[m]esmo sendo partido conservador e de direita, vamos abrir
diálogo com todas as minorias, inclusive aquelas que foram esquecidas nos últimos
anos”, citando como exemplo dessas minorias “proprietários” que tiveram que
desocupar terras indígenas no Mato Grosso. “Trinta mil pessoas que foram retiradas,
tudo isso para beneficiar 500 indígenas”. [...] “é muita terra para 500 pessoas”
(FREITAS, 2013).
Os deputados evangélicos que participaram da eleição, apresar das duras
falas contra a população LGBTQIA+, fizeram questão de afirmar que não tinham
preconceitos contra homossexuais. “É meu direito achar que a prática do
homossexualismo [sic] não é correta. Amamos o ser humano, não amamos a prática”,
segundo Takayama, que completou: “Isso aqui é exatamente a ditadura daqueles que
são fóbicos, talvez não sejam homofóbicos, mas sejam cristofóbicos” (BORGES,
2013; FREITAS, 2013; POMPEU, 2013). A fala de Takayama é uma ilustração do que,
mais à frente, ficará claro como estratégia desses conservadores. Eles usam o
“terrorismo de costumes” para legitimar uma falsa ideia de que a institucionalização
de políticas e direitos para LGBTQIA+, que historicamente foram concedidos a outros
setores da sociedade, na verdade constitui um ataque aos direitos dos cristãos.
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3.4 A força política dos protestantes
Em 2010, a adesão do PSC à campanha que elegeu Rousseff ocorreu às
vésperas do pleito, após esse partido abandonar a candidatura de José Serra (PSDB)
(ODILLA; SELIGMAN, 2010). No entanto, durante a gestão e em meio a uma crise
entre a base aliada e o Palácio do Planalto, a bancada do PSC na Câmara anunciou
sua "independência" do governo federal. Esse movimento também foi observado em
outras legendas que compunham o “Centrão”, como o MDB. A deterioração da relação
do Planalto com a base aliada ocorreu quando partidos passaram a criticar o não
cumprimento de acordos relacionados à liberação de recursos de emendas
parlamentares, a demora de Rousseff em concluir uma reforma ministerial que
contemplaria sua base e a exclusão desses partidos de decisões políticas e de
lançamentos de programas do governo federal. Tentando contornar o problema e
demonstrando força, eles repetiram a tática de sucesso usada para vetar o EsH em
2011. Em 2014, partidos da base e da oposição aprovaram requerimentos de
convocação e convite para que dez ministros do governo Dilma, além da presidenta
da Petrobras, Graça Foster, prestassem esclarecimentos na Câmara (PASSARINHO,
2014).
Um ano depois, após a posse de Dilma para seu segundo mandato, o PSC
deixou a base do governo e passou a compor a oposição. No mesmo ano, o partido
também anunciaria seu apoio ao pedido de afastamento de Rousseff, inclusive
indicando dois de seus parlamentares - os deputados Eduardo Bolsonaro e Marco
Feliciano - para a comissão especial que elaborou o parecer e deu prosseguimento
ao processo de impeachment. Por sua vez, o despacho da presidência da Câmara
que autorizou a abertura do impeachment ocorreu no mesmo dia em que a bancada
do PT na casa havia anunciado que votaria pela continuidade de um processo de
representação contra Eduardo Cunha (MDB) no Conselho de Ética. Aliados do
emedebista haviam informado ao Planalto que ele iria deflagrar o processo de
afastamento da presidenta se o Conselho de Ética desse andamento ao processo de
quebra de decoro parlamentar que poderia cassá-lo (COSTA, 2015; O GLOBO, 2015;
PASSARINHO, 2015).
A representação contra o presidente da Câmara foi apresentada por
deputados do PSOL e da Rede após denúncia da Procuradoria-Geral da República
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(PGR) feita ao STF por suspeita de recebimento de propinas por parte de Cunha em
um esquema investigado pela operação Lava Jato. 48 deputados apoiaram a
representação, sendo ao menos 32 deputados do PT. Cunha foi acusado pela
Procuradoria de ter recebido, entre junho de 2006 e outubro de 2012, pelo menos US$
5 milhões para viabilizar a contratação de dois navios-sonda para a Petrobras. A IAD,
da qual Cunha é membro, teria intermediado o pagamento de pelo menos R$ 500 mil
para o político em 2012. Os meios usados para fazer com que os valores totais
chegassem ao parlamentar variavam entre entrega do dinheiro em espécie, simulação
de contratos de consultoria, emissão de notas fiscais frias e doações para a igreja
(AMORIM, 2015; IG SÃO PAULO, 2019; JERONIMO, 2015).
Sobre a decisão dos votos petistas que levaram a retaliação e abertura do
processo de afastamento, Rousseff disse que “jamais aceitaria ou concordaria com
quaisquer tipos de barganha[,] muito menos aquelas que atentam contra o livre
funcionamento das instituições democráticas do [...] País” (CARTA CAPITAL, 2015).
Vale ressaltar que Dilma, no entanto, barganhou em 2011 ao barrar o EsH. Dois anos
depois, o partido da presidenta barganhou mais uma vez ao trocar a presidência do
CDHM/CD por outras comissões, abandonando seus próprios deputados e as
demandas de seus aliados à esquerda.
Ela foi afastada em 2016. Cunha também foi afastado e preso, naquele
mesmo ano. Em 2020 ele voltaria a sofrer uma nova derrota ao ser condenado pelo
pagamento de pelo menos R$ 1,5 milhão em propinas. Para ressarcir esses valores,
foi determinado o bloqueio de veículos de luxo que estavam em nome do ex-deputado
e pertenciam à empresa “Jesus.com”, da qual Cunha era dono e cujas atribuições
eram fazer propagandas e programas de rádio. A vinculação de Cunha a questões
religiosas, entretanto, não era novidade. Ele também participava de um programa em
uma rádio evangélica carioca, tinha domínios religiosos na internet e diariamente
publicava em sua página virtual mensagens bíblicas. Segundo o MPF, "[...] o réu
conquistou grande apoio político através da propagação da sua fé cristã e sua
proximidade com Igrejas Evangélicas. Neste caso, ele se valeu justamente de uma
instituição religiosa para a percepção de vantagem ilícita” (IG SÃO PAULO, 2019;
MATTOS, 2015; ROXO, 2020).
À luz da Teoria da Mudança Institucional Gradual Após, os dados
apresentados permitem que o segundo parâmetro proposto pela teoria seja analisado:
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o tipo de agente de mudança. Ao ampliar a ideia proposta por Mahoney e Thelen
(2010), Onoma (2010) explica que na variedade parasita dos simbiontes, os atores
não têm queixas contra as instituições em que estão envolvidos e, por depender delas
para a sua sobrevivência, acabam abraçando-as. Congressistas como Bolsonaro,
burocratas como Damares, e líderes religiosos como Malafaia, assim como as
instituições em que eles estão ligados, como a IBL e a IAD, são exemplos desses
parasitas. As atividades parasitárias exercidas por esses agentes, que se apoiam nas
instituições de Estado, podem, paralelamente e com o decorrer do tempo, arruinar
políticas públicas. No próximo capítulo, a forma de ação desses agentes será
aprofundada com base na teoria proposta.
No entanto, para o que foi proposto até então, resta salientar que o apoio e os
elogios políticos entre líderes petistas e conservadores ao longo dos anos 2000 se
contrastam, de forma paradoxal, à ruptura que começou a ser esboçada em 2011,
após a disputa entre o Planalto e o Legislativo vista neste capítulo. Esse
reordenamento nas coalizões, que só ficou mais claro em 2016, no processo que levou
à destituição da presidenta Dilma Rousseff, parece ser mais um exemplo do potencial
contraditório das instituições. Dessa forma, ao reconhecer esse movimento,
expandem-se os meios pelos quais os processos endógenos e os fatores exógenos
contribuem para produzir e modelar uma mudança institucional. Transformações
endógenas, como a mudança no ambiente político entre 2011 e 2016, podem ter
encorajado membros de coalizões dominantes, como os parlamentares da base de
apoio do governo à época, a ajustar suas preferências. Esses atores passaram, então,
a apoiar demandas e a se alinhar a grupos parasitas, como os agentes conservadores
e os grupos religiosos infiltrados na burocracia do Estado. Por terem se tornado mais
poderosos, eles passaram a usar seu poder contra o sistema institucional.
A fecundação do ovo que permitiu o nascimento de uma nova espécie, mais
influente, robusta e ativa na política, foi feita dentro das estruturas do Estado brasileiro.
O desenvolvimento dessa espécie acontece devido às características do contexto
brasileiro, que convidam predador e presa a conviverem no mesmo habitat. As
próximas etapas e as consequências dessa mudança serão analisadas na próxima
parte deste trabalho.
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PARTE II - ECDISE

“Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo.
Ele e os seus anjos foram lançados à terra”.
Apocalipse 12:9

A segunda parte deste trabalho engloba o período das administrações de
Temer e Bolsonaro (até o início de 2022), dando continuidade aos capítulos que foram
apresentados na parte I. No capítulo quatro, chamado “Veneno de uma serpente
brasileira”, apresenta-se a conceituação do enquadramento 2 e explora-se como esse
mecanismo, amplamente utilizado por Bolsonaro, consegue moldar o comportamento
de determinados setores da sociedade brasileira. No quinto capítulo, chamado
“Estrangulamento por uma serpente brasileira”, explora-se como essa coalizão de
conservadores se infiltra na Corte mais alta do país, atingindo um de seus principais
objetivos; também se explora a tentativa desse grupo de focar a atenção pública em
temas de seu interesse, analisando a sua atuação em políticas públicas educacionais.
No sexto e último capítulo, intitulado “Banquete para uma serpente brasileira”, analisase como esses agentes conseguem utilizar a estrutura do Estado para interpretar as
regras relacionadas às políticas para LGBTQIA+ de acordo com seus interesses. Por
fim, no final da parte II são feitas breves considerações sobre os achados observados.
A partir da queda de Rousseff, essa coalizão de conservadores ganha
robustez, passando a atuar de forma direta nas políticas sobre as quais eles
exerceram poder de veto nos anos anteriores, via Legislativo federal. Definida por
Klauber (1972) como o processo de troca de pele realizado por serpentes, que
possibilita o crescimento do réptil, renova a pele danificada pela locomoção e melhora
a comunicação química entre indivíduos, a Ecdise dá nome à segunda parte deste
trabalho, em que se exploram as ações de religiosos protestantes a partir do momento
em que eles deixam de ser a base de apoio de governos de esquerda e passam a
construir a sua própria administração à frente do Executivo federal.
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Capítulo 4: Veneno de uma serpente brasileira

As serpentes podem produzir um composto tóxico capaz de matar a maior
parte dos seres vivos. O veneno do réptil desempenha um efeito devastador no
metabolismo das suas presas. “O veneno da cobra é como se fosse uma ‘glândula
salivar’, cuja secreção é especializada em paralisar, lubrificar e iniciar a digestão da
vítima”. Algumas serpentes produzem um veneno forte o suficiente para paralisar sua
vítima em pouco tempo. Outras dão o bote, injetam o composto na presa e a deixam
fugir. A atividade física faz com que o veneno circule ainda mais rapidamente na
corrente sanguínea da presa, abreviando seu tempo de vida. Em seguida, a serpente
rastreia a vítima e faz a digestão do animal (CHAO, 2008). Neste capítulo, observa-se
como a coalisão de conservadores utiliza de seu próprio mecanismo para tentar, em
um primeiro momento, paralisar o avanço da institucionalização de direitos LGBTQIA+
e, em um segundo momento, alimentar-se dessas pautas para nutrir as suas próprias
necessidades.
4.1 Direitos LGBTQIA+ e as diferentes administrações do Planalto
No que tange aos direitos da população LGBTQIA+, os governos de Dilma
Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) foram marcados pela incapacidade do Executivo
em enfrentar os vetos de conservadores que se articularam no Parlamento,
principalmente na Câmara. Além dos exemplos citados no capítulo anterior, esse
mesmo movimento também foi observado no processo de discussão e elaboração da
Base Nacional Comum Curricular. As discussões começaram durante o segundo
mandato de Dilma e só foram finalizadas no governo de Temer. Entre as mudanças,
o ensino religioso passou a ser uma das grandes áreas do conhecimento e as
demandas de combate à LGBTQIA+fobia ficaram de fora do texto final. Esse processo
foi marcado pela forte presença de grupos religiosos infiltrados na construção da
política, que buscavam a inclusão de suas demandas específicas, relacionadas às
teses do “Movimento Escola sem Partido” (MEsP) e ao combate à “ideologia de
gênero” (ALVES; SEGATTO; PINEDA, 2021; MELLO; BRAZ, 2020).
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No entanto, o processo de judicialização dessas políticas está em curso. A
Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 5.668 protocolada no STF pretende alterar
o artigo 2º e várias metas do PNE para interpretar de forma expressa pela coibição de
discriminações por identidade de gênero e orientação sexual. Falta apreciação por
parte da Corte, mas a PGR, em 2019, deu parecer favorável à proposta. Além disso,
em 2020 o STF reconheceu a constitucionalidade das discussões de gênero nas
escolas. A decisão ocorreu no julgamento da ADPF 457, que questionou a
constitucionalidade da lei 1.516/2015 da cidade de Nova Gama (GO), que proibia a
utilização de materiais pedagógicos relativos a gênero e sexualidade nas instituições
municipais, sob o argumento de que eles promoveriam a “ideologia de gênero”. O STF
também decidiu por unanimidade pela extinção de uma ação popular que pedia a
anulação da resolução 1/99 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que proíbe a
atuação

de

psicólogos

em

intervenções

que

dizem

tratar

ou

curar

a

homossexualidade. A revogação total ou parcial dessa resolução já é objeto de cinco
projetos legislativos apresentados na Câmara, que ignoram o entendimento da OMS
de que a homossexualidade não é uma doença. Cabe frisar que em pouco mais de
dois anos do mandato de Temer, a relação entre Planalto e segmentos religiosos que
apoiaram o afastamento de Dilma foi de proximidade (MELLO; BRAZ, 2020).
4.1.1 Assuntos LGBTQIA+ na estrutura administrativa do governo federal
Durante o governo de Temer, algumas mudanças foram feitas na estrutura
administrativa do governo federal e nas regras associadas a políticas LGBTQIA+
(VINHAL, 2019). Para entender essas alterações, é necessário retornar o arcabouço
que começou a ser construído no final dos anos 2000. Durante o governo Lula, a
SEDH/PR — que contava com status de Ministério — tinha entre suas atribuições
assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação de
políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do
adolescente, do idoso, da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais - LGBT e das minorias […], bem como coordenar a política nacional de
direitos humanos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de
Direitos Humanos - PNDH, articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a
proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, quanto por organizações da sociedade, e exercer as funções de ouvidoria
nacional de direitos humanos, da criança, do adolescente, do idoso, da população
LGBT e das minorias (BRASIL, 2003).

No último ano de mandato de Lula, no entanto, a SEDH/PR se tornou
Secretaria de Direitos Humanos (SDH-PF), e suas atribuições passaram a ser
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assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação de
políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do
adolescente, do idoso e das minorias […], bem como coordenar a política nacional
de direitos humanos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de
Direitos Humanos - PNDH, articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a
proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, quanto por organizações da sociedade, e exercer as funções de ouvidoria
nacional de direitos humanos, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias
(BRASIL, 2010).

Como mudança, observa-se a supressão de referências à população
LGBTQIA+ no texto, mas ainda havia menção ao PNDH. A SDH-PR manteve-se
durante quase a totalidade da gestão de Rousseff, mas foi extinta pela presidenta no
último ano de seu mandato, e suas competências foram parcialmente transferidas
para o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos
Humanos. No entanto, ao editar a Medida Provisória (MP) de criação do Ministério, a
presidenta vetou a alínea b do inciso XXV do art. 27, que daria competência ao novo
Ministério para coordenar
a política nacional de direitos humanos, em conformidade com as diretrizes do
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e com os direitos e liberdades
reconhecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica) (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016).

A justificativa era a de que
o dispositivo limitaria a amplitude de aplicação da Política Nacional de Direitos
Humanos a uma única Convenção Internacional, ficando desconsiderados outros
tratados, acordos e convenções internacionais ratificados pela República Federativa
do Brasil (BRASIL, 2016).

Observa-se, então, que se acumularam, ao longo de toda a gestão de Dilma,
retrocessos em relação a políticas LGBTQIA+. Após o impeachment da presidenta,
seu sucessor decidiu extinguir o Ministério que seria responsável por essas políticas,
transformando-o em uma secretaria subordinada ao Ministério da Justiça. Em
novembro de 2017, porém, o então presidente voltou atrás e criou o Ministério dos
Direitos Humanos, cujas atribuições incluíam a "formulação, coordenação e execução
de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos humanos, incluídos [entre
outros, o] direitos das minorias" (BRASIL, 2017). Não havia mais na lei de 2017,
portanto, menção explícita à população LGBTQIA+. No entanto, dentro do Ministério,
essa população passou a ser atendida pela Diretoria de Promoção dos Direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, vinculada à Secretaria de
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Cidadania. A criação de uma Diretoria, paradoxalmente, deu maior autonomia para
que os servidores exercessem suas atividades, como na obtenção de recursos e na
implementação de políticas previstas pelo PNDH-3, por exemplo. Chama atenção,
nesse contexto, que o governo de Bolsonaro manteve essa estrutura (VINHAL, 2019).
Na Teoria da Mudança Institucional Gradual (MAHONEY; THELEN, 2010), ainda
dentro do segundo parâmetro, essa é mais uma característica da variedade parasita
dos simbiontes. Em geral, os simbiontes contam (e prosperam) em instituições que
não são de sua própria autoria. No entanto, na variedade parasitária, esses atores
exploram uma instituição para ganho privado, embora dependam da existência e da
ampla eficácia da instituição para atingir esse ganho. Adiante, no penúltimo capítulo
deste trabalho, ao abrir a estrutura do MDH, será possível observar de forma
detalhada como esses atores agem nesse sentido.

4.2 O terrorismo de costumes
A força dos conservadores desenvolveu na sociedade brasileira uma
hegemonia ideológica, fazendo com que esses agentes passassem a dominar a
formação da opinião pública sobre as políticas LGBTQIA+. A hegemonia ideológica
refere-se ao centro de gravidade da opinião pública sob a forma de uma ordem social
desejável, incluindo aí a forma e as funções próprias do Estado, como a distribuição
de preferências básicas entre os atores (HUBER; STEPHENS, 2001). Assim como o
Sete Montes, aborda-se abaixo como o “terrorismo de costumes” (enquadramento 2)
também foi utilizado como capital simbólico para a consecução dos objetivos dessa
coalizão.
Desde a candidatura de Bolsonaro ao Planalto, ele construiu para si uma
retórica antissistema, posicionando-se como um ator antipolítico (por mais que ele
tenha dedicado quase 30 anos de sua vida a cargos no Legislativo) e como homem
acessível ao povo. O ataque à comunidade LGBTQIA+ e às políticas realizadas por
governos anteriores, como já foi visto no capítulo anterior, marcou o contexto desse
período. O investimento em campanhas nas redes sociais e o discurso de crítica aos
meios de comunicação tradicionais também estiveram presentes. A eleição explicitou
que a narrativa de Bolsonaro constrói uma separação binária entre cidadãos,
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posicionando-os em dois espectros antagônicos: o bem e o mal. Essa divisão
dicotômica da sociedade é característica de teorias conspiratórias, em que um grupo
é apontado como responsável pelo mal social, uma ameaça a ser eliminada. Essa
narrativa também reafirmou a fé cristã, um suposto patriotismo e o anticomunismo
como valores a serem resgatados (LIONÇO, 2020).
Existia à época - e ainda existe - uma demanda social por teorias
conspiratórias que permitam lidar com problemas complexos por meio de respostas
simplistas. Teorias da conspiração seriam a causa, e não a consequência, da crise de
confiança nas instituições e nas elites políticas e científicas em vários países. Essas
teses funcionam como “um agente ativo do aprofundamento da descrença em relação
aos discursos de autoridades” (FERNANDES, 2021).
Nesse contexto, a construção e difusão em massa de narrativas inverídicas
por meio das redes sociais marcaram a campanha de Bolsonaro. Trata-se de uma
estratégia de disseminação de teorias conspiratórias e de informações distorcidas que
estigmatizam e objetificam sujeitos, sobretudo por meio da demonização e/ou
destruição da reputação, e da associação de sujeitos e grupos ao risco social e
civilizatório. A retórica de Bolsonaro remete a um tempo apocalíptico e clama por uma
necessária e urgente intervenção contra esses sujeitos (LIONÇO, 2020),
aproximando-se daquilo que é defendido pelo enquadramento 1.
Um dos argumentos usados durante a campanha e após a eleição, tanto por
Bolsonaro quanto por seu gabinete, invoca a ideia do “globalismo” e a necessidade
de combatê-lo. As teses dessa teoria conspiratória estão presentes em discursos e
ações da administração de Bolsonaro. A “ideologia de gênero” integra de forma
estratégica essa retórica, por exemplo na ideia por eles defendida de que há um
complô orquestrado pela esquerda para “destruir a família e a nação” (LIONÇO, 2020).
Algumas vertentes do “antiglobalismo” associam uma suposta disseminação
de teorias marxistas nas escolas ao objetivo de converter as crianças à “ideologia de
gênero”. Esse termo foi criado pelo Conselho Pontifício para a Família, da
Congregação para a Doutrina da Fé, uma ala conservadora da Igreja Católica, que
antes se denominava Santa Inquisição Romana e Universal. Ele surgiu entre os anos
1990 e 2000 e foi formulado por esse grupo inicialmente como uma referência ao
feminismo. Eles entendiam que o feminismo era uma luta contra a “família tradicional
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cristã”, e que seus e suas simpatizantes propunham uma alteração na interpretação
bíblica do papel de gênero desses atores (MATARAZZO; GONÇALVES, 2019). No
entanto, alguns anos depois esse termo passou a ser usado por grupos
conservadores contrários aos estudos de gênero, que teorizam a diferença entre o
sexo biológico (classificação biológica designada no nascimento, “baseada em
características orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos
e genitais”) e identidade de gênero (“gênero com o qual uma pessoa se identifica, que
pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento”)
(JESUS, 2012, p. 24).
Um exemplo do uso dessas ideias no gabinete de Bolsonaro foi o discurso de
posse do primeiro chanceler da gestão, Ernesto Araújo. Em sua fala, que contou com
inúmeras referências bíblicas para fundamentar sua visão conservadora de família,
ele fez diversas críticas à atuação de gestões anteriores em políticas de direitos
humanos (ITAMARATY, 2019). Alguns meses depois da posse, em maio de 2020, o
Ministério das Relações Exteriores enviou uma orientação aos diplomatas brasileiros
no exterior, definindo que “o entendimento do governo brasileiro [passaria a ser o] de
que a palavra gênero significa sexo biológico: feminino ou masculino” (MARCELINO,
2019), contrapondo-se a visão de governos anteriores, da academia e de órgãos
multilaterais que reconhecem a existência da diversidade no espectro de identidade
de gênero e orientação sexual e sua irredutibilidade ao órgão genital de nascimento.
Outro exemplo foi um seminário realizado no Itamaraty em junho daquele mesmo ano,
onde Araújo criticou o avanço do “globalismo”, que seria uma ideologia que defende
que não há necessidade de haver mais “família” ou “homem e mulher” (MARCELINO,
2019).
Esse contexto permite entender como, a partir de Bolsonaro e seus
apoiadores, a tese de que o governo Dilma teria patrocinado uma campanha de
conversão sexual nas escolas serviu para mobilizar a opinião pública contra os direitos
de gênero e sexualidade, impulsionando a agenda política de candidatos de extrema
direita, fundamentalistas cristãos e/ou conservadores na eleição de 2018. Com isso,
o EsH volta à tona como objeto de questionamento de políticos e lideranças religiosas,
não apenas pelo seu conteúdo (argumentos que, como visto, são falsos), mas também
porque a distribuição do material era resultado de uma forma de produção e execução
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de políticas públicas e de defesa dos direitos humanos antagônicas à visão desses
agentes (BULGARELLI, 2020).
Após a contextualização vista até esta etapa do trabalho, é possível definir o
“terrorismo de costumes”. Trata-se de um recurso de mobilização de pânico e medo
coletivo que foi amplamente utilizado a partir de 2011 para vetar políticas LGBTQIA+,
aproveitando-se dos problemas de implementação e aplicação das regras, ganhando
novos tons a partir da campanha eleitoral de 2018. Durante esse período, foi difundida
uma nova narrativa a respeito da distribuição de materiais por parte das
administrações petistas que supostamente faziam parte do EsH. O novo elemento
desse mecanismo foi ao ar no jornal mais assistido do país, quando Bolsonaro ainda
se dispunha a aparecer publicamente em grandes emissoras de TV para a campanha
eleitoral. Em sua entrevista ao Jornal Nacional (JN), o presidenciável mostrou às
câmeras um livro intitulado “Aparelho sexual e Cia”, cuja capa trazia o desenho de um
menino olhando, assustado, para dentro da sua calça. Ele contou que tomou
“conhecimento [em 2010] do que estava acontecendo lá [num corredor da Câmara
dos Deputados]. Eles tinham acabado o nono Seminário LGBT Infantil" (COLETTA,
2018), segundo ele. E continuou:
Estavam discutindo ali, comemorando o lançamento de um material para combater
a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material estava
esse livro lá. Então, o pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para
ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem
(COLETTA, 2018).

A fala de Bolsonaro sobre a retirada de crianças das escolas mostrará, mais
à frente, como sua administração passou a alterar o significado e a aplicabilidade das
regras, usando esse mecanismo para subverter as políticas públicas para minorias.
No caso da educação pública, por exemplo, ele está presente em ideias como o MEsP
e a implementação do ensino doméstico, supostas soluções para esse problema
fictício. Cabe ressaltar, contudo, que, a aparição de Bolsonaro no JN, o único
questionamento feito pelos âncoras do jornal, no momento da entrevista, foi de que o
candidato não poderia mostrar nenhum tipo de material gráfico, embora a
inveracidade da tese de distribuição de um “kit-gay” nas administrações petistas já
fosse conhecida no meio jornalístico.
Com sua fala, Bolsonaro deu a entender que aquele livro, de autoria do suíço
Philippe Chappuis e da francesa Hélène Bruller, também fazia parte da política do
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EsH. No entanto, o livro não fez parte do projeto e nunca foi adquirido ou fez parte de
qualquer programa do MEC. Sobre o seminário, Bolsonaro também mentiu. O que
ocorreu, não em 2010, mas sim em 2012, foi o Seminário Nacional LGBT, que era
realizado anualmente por comissões da Câmara que atuam na defesa dos direitos
dessa comunidade e tinha como temática "Sexualidade, Papéis de Gênero e
Educação na Infância e na Adolescência". Crianças, entretanto, não estavam
presentes. Apenas parlamentares, acadêmicos que estudam o tema e membros da
sociedade civil participaram do encontro (COLETTA, 2018).
Além disso, outro elemento foi adicionado ao “terrorismo de costumes”
praticado pelo candidato na eleição daquele ano. Segundo vídeos de apoio a
Bolsonaro, entre os materiais que teriam chegado a creches de todo o país durante
as gestões petista, a mando do então ministro da Educação Fernando Haddad (que
foi o candidato do PT no pleito de 2018), estavam mamadeiras com bicos no formato
de um órgão genital masculino, chamadas de “mamadeira de piroca”. O vídeo que
viralizou nas redes sociais às vésperas da eleição dizia:
Olha aqui ó, vocês que votam no PT, essa aqui é a madeira distribuída na creche.
Olha a marca aqui, ó. Distribuída na creche pra seu filho, com a desculpa de
combater a homofobia. Olha o bico como é ó. Tá vendo? O PT e o Haddad prega
isso para o seu filho. Seu filho de cinco, seis anos de idade vai beber mamadeira na
creche com isso aqui, para combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro
rapaz, Bolsonaro que é pra fazer o filho da gente homem e mulher. O PT, e Haddad,
Lula, Dilma só quer isso aqui para os nossos filhos. Isso faz parte do kit gay.
Invenção de Haddad, viu?! (BORDALO, 2021)

A estratégia do candidato e de seus apoiadores rendeu frutos. Mesmo não
participando da ampla maioria dos debates públicos propostos entre os
presidenciáveis, Bolsonaro recebeu cerca de 70% dos votos de evangélicos no
segundo turno e em 2021 esse segmento abriga o maior número de apoiadores do
presidente. Um dos fatores que explica esse apoio é que Bolsonaro conseguiu
transformar a disputa político-eleitoral em uma disputa moral e, para o presidente, a
eleição nunca acabou. Ele continuou utilizando a argumentação da “mamadeira de
piroca”, por exemplo, para manter, durante o seu mandato, o mesmo clima do período
eleitoral que fez com que as políticas de gênero e sexualidade estivessem no centro
do debate político (AGGIO, 2021; BULGARELLI, 2020; QUEIROGA, 2021).
Além dos exemplos citados acima, o voto em Bolsonaro também teve forte
correlação com temas morais como o casamento homoafetivo, a adoção por casais
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homossexuais, o ensino religioso nas escolas, etc. De fato, faz parte do “terrorismo
de costumes” a proclamação da existência de comportamentos moralmente
degradantes (como a pedofilia e o incesto) na conduta pessoal e nas políticas públicas
de candidatos adversários, bem como a falsa argumentação sobre “ideologia de
gênero”, “kit-gay” e “mamadeira de piroca” em escolas de ensino básico, com a
alegação de que há uma doutrinação ideológica na educação que vai além da questão
de gênero (AGGIO, 2021).
Embora esse comportamento conservador não se limite aos religiosos, este é
o grupo em que esse comportamento encontra maior tração social e política. A própria
estratégia divisionista de Bolsonaro que, quando acuado, dispara ofensas e insultos a
minorias ou fantasmagorias do pensamento conservador/reacionário, sempre passa
por esse segmento social, que é sua base mais fiel (AGGIO, 2021). Nesse contexto,
desde 2018 o uso da religião como plataforma política e de poder tem ganhado força
no país, juntamente com o avanço de grupos religiosos conservadores no Legislativo
e com sua intenção de ocupar também o Judiciário.
4.2.1 O terrorismo de costumes e a pandemia de COVID-19
O “terrorismo de costumes” não se restringe a políticas relacionadas a gênero
e sexualidade, mas funciona como um mecanismo dessas políticas para alterar o
comportamento e as ações de diversos atores e em diversas áreas. Um desses
exemplos ocorreu durante a administração de Bolsonaro, no Ministério da Saúde, em
debates sobre as políticas relacionadas à pandemia de COVID-19. O mecanismo foi
usado com o objetivo de legitimar o veto às políticas defendidas pela direção da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição fundamental para o combate à
pandemia no país. Um áudio enviado pela secretária de Gestão do Trabalho e
Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, alinhada ao presidente, propagou que a gestão
da Fiocruz era pautada por questões relativas às minorias. Para sustentar sua
posição, ela defendeu que a Fundação tinha um “pênis” na porta de sua sede. “Tudo
deles envolve LGBTI. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das
portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle
vive” (GASPAR, 2020).
No entanto, diferente do que disse a secretária, não havia nenhuma figura de
pênis na entrada da Fundação, tampouco havia tapetes com a imagem de Che
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Guevara, nem envolvimento institucional da instituição com campanhas pela liberação
de Lula ou em debates sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).
Contudo, para Pinheiro, essas eram as razões pelas quais seria preciso intervir na
eleição para a direção da Fiocruz, que a cada quatro anos indica uma lista tríplice
oriunda do voto direto dos funcionários e pesquisadores com mais de um ano de casa
(GASPAR, 2020).
Ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Pinheiro ganhou
notoriedade no seu estado pelo combate ao programa Mais Médicos. Com passagem
pelo PSL, foi apoiada por Bolsonaro durante a campanha de 2018. Em 2020 era filiada
ao Partido Novo (GASPAR, 2020). Ela confirmou em depoimento à CPI da Covid-19
no Senado que realmente gravou o áudio que circulou pelas redes sobre a Fiocruz.
Ao ser questionada se ainda pensava dessa maneira, ela afirmou que o material era
antigo e que "nessa época isso era constatação de fatos" (MORI, 2021).
Pinheiro também usou argumentos inverídicos para tecer críticas à Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa. Ela defendeu que
a gente paga para 5 mil pessoas virem pra Brasília para tirar a roupa, andar nu,
fazer cocô em crucifixo... Para você̂ ter uma ideia! É essa gente aí que pressiona
para que coisas que sejam eficazes, mas que tragam popularidade ao governo,
sejam atrasadas (GASPAR, 2020).

Segundo jornais, a fala de Pinheiro é uma possível referência à Conferência
Nacional de Saúde, que reuniu em Brasília representantes do Ministério e diversas
entidades e pesquisadores para discutir problemas do setor. Não há registros, porém,
de que manifestantes tenham ficado nus ou vandalizado objetos religiosos em
nenhum desses eventos (GASPAR, 2020).
A argumentação utilizada por agentes parasitários como Bolsonaro, Araújo e
Pinheiro, que recorre ao “terrorismo de costumes” com o intuito de reforçar um
sentimento de insegurança em certas camadas da sociedade brasileira, serviram para
mobilizar bases religiosas contrárias ao avanço de legislações e políticas de gênero e
de sexualidade. Não se trata, contudo, de mera mobilização das bases de apoio do
governo. A denúncia de setores do movimento LGBTQIA+ é de que esse é um projeto
de governo e de País, e que a construção de políticas públicas passou a ter como
base esse tipo de ideia (ARAÚJO, 2021).
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Como introduzido no início deste capítulo, o “terrorismo de costumes” foi
efetivo para mobilizar apoio popular, mas esse enquadramento acabou ganhando
nova roupagem quando Bolsonaro, ao ter acesso à estrutura do Executivo, passou a
utilizar a mesma tática de criação e propagação de narrativas inverídicas em temas
que extrapolam as questões de gênero e sexualidade. O Planalto passou a manipular
o debate público em diversas áreas, enquanto o país se viu mergulhado em múltiplas
crises. Por outro lado, as redes sociais, ainda que de forma tardia, começaram a
combater a disseminação de notícias falsas, entrando em choque com essa estratégia
governamental.
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Capítulo 5: Estrangulamento por uma serpente brasileira
Algumas serpentes, peçonhentas ou não, utilizam da constrição para
imobilizar suas presas. Neste penúltimo capítulo, analisa-se como a coalizão de
conservadores estudada por este trabalho atua para impedir o avanço de políticas
LGBTQIA+ no país, estrangulando as pautas que, por um lado, podem ameaçar seus
interesses e, por outro, podem, paradoxalmente, nutri-los, quando eles se utilizam
daquilo que buscam combater para atingir seus próprios objetivos.
5.1 Um ministro terrivelmente evangélico
O “terrorismo de costumes” foi, portanto, um novo enquadramento, que
permitiu aos agentes parasitários uma nova forma de atuação, e a evolução desse
comportamento para ataques mais gerais, principalmente às instituições de Estado,
está relacionada ao avanço de políticas progressistas, como as para LGBTQIA+, nos
últimos anos. Um importante fator que justifica a participação ativa de evangélicos na
eleição geral de 2018 e seu apoio a Bolsonaro é a conclusão dessa coalizão de que
ocupar o Planalto serviria não somente para barrar o avanço dessas pautas
progressistas no Executivo federal, mas também garantiria uma influência futura no
STF, dado que é o presidente da República que indica os ministros. Como visto, a
judicialização das questões LGBTQIA+ foi uma das estratégias encontradas pelos
ativistas para buscar a legitimidade de seus direitos. Nesse cenário, assegurando a
indicação de um ministro evangélico, os conservadores teriam um agente infiltrado
com poder direto de veto sobre as regras relacionadas a essa agenda (BILENKY,
2016).
Essa coalizão defende a indicação de um evangélico argumentando, por
exemplo, que a liberdade religiosa não tem sido devidamente protegida por uma Corte
insensível às agressões sofridas por minorias religiosas. Entretanto, essa ideia
encontra dois problemas. Primeiro, o direcionamento da crítica ao STF não faz
sentido, pois este tem uma jurisprudência recente robusta em proteção de minorias,
incluindo as religiosas. Na decisão que equiparou a LGBTQIA+fobia ao crime de
racismo, diversos dos Ministros explicitaram em seus votos a proteção constitucional
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à liberdade de falar contra uniões homoafetivas por convicções religiosas, evitando
que pregações que condenem esses relacionamentos configurem crime. Outros
exemplos são a decisão de que o antissemitismo é uma modalidade de racismo e a
aceitação por parte da Corte de que o proselitismo religioso possa se valer de
linguagem “intolerante, pedante e prepotente”. Logo, essa suposta insuficiência de
proteção à liberdade religiosa é inverídica (MAFEI, 2021).
Por outro lado, esse argumento soa estranho vindo de Bolsonaro e dos
defensores de uma indicação evangélica para a Corte. A versão desses sujeitos
sustenta que o corpo colegiado, para a tomada de decisões, se beneficiaria da
multiplicidade de pontos de vista que uma composição mais plural tende a possibilitar.
Essa versão tem origem no argumento de que uma instituição composta de membros
não eleitos, mas que exerce tanto poder, precisa espelhar, de alguma forma, a
sociedade sobre a qual ela tem autoridade. Esse argumento passa, então, pela defesa
dos benefícios da diversidade. Entretanto, essa é uma ideia a que o governo e seus
apoiadores frequentemente apresentam aversão. Por exemplo, esses grupos dizem
acreditar na representatividade de minorias religiosas, mas agentes parasitários como
Augusto Aras, André Mendonça e outros se posicionaram de forma intolerante a
outras minorias (MAFEI, 2021).
As demandas que mobilizam esses grupos em apoio à indicação de um
ministro “terrivelmente evangélico” revelam o real motivo para o Supremo ter se
tornado um importante alvo para esses grupos. Um primeiro conjunto de pleitos está
relacionado à liberdade religiosa, embora não exclusivamente de denominações
evangélicas. A restrição à abertura de templos durante a pandemia de Covid-19, por
exemplo, afetou todas as religiões cujos cultos são feitos em locais de especial valor
para a fé, valendo então para igrejas católicas, sinagogas, mesquitas, centros
espíritas, terreiros, igrejas evangélicas, etc. A obrigatoriedade de disponibilização de
exemplares bíblicos em escolas e bibliotecas públicas também interessa a um grupo
maior de religiões pautadas pelo texto sagrado, não se restringindo apenas aos
evangélicos. Demandas sabatistas também encontram pluralidade, pois judeus, bem
como adventistas, tem o dever de guardar os sábados. De toda forma, o que essas
demandas têm em comum é a laicidade do Estado, que respeita a heterogeneidade
na maneira de professar a fé de seus cidadãos, ao mesmo tempo em que preserva a
neutralidade diante das diversas crenças (MAFEI, 2021).
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No entanto, um segundo conjunto de demandas que passam pelo STF e que
recebem grande ênfase de entidades de representação evangélica diz respeito a
ações que não têm relação com a proteção da liberdade religiosa de seus fiéis. Elas
se voltam a pautas de costumes, como o direito ao aborto de fetos anencefálicos,
direitos de LGBTQIA+, e políticas de educação antidiscriminatória em escolas. Aqui,
volta-se ao movimento observado no Legislativo durante a Constituinte. A suposta
defesa pelo direito de minorias (no caso, as religiosas) que justificou a entrada de
evangélicos na política e que justifica a indicação de um membro de sua coalizão para
a Corte mais alta do país na verdade acaba dando lugar a uma realidade em que
esses agentes têm como objetivo se infiltrar no Estado para adotar uma postura
conservadora no que diz respeito a outros grupos. Logo, a importância que esses
agentes dão à indicação de um ministro “terrivelmente evangélico” e os correntes
ataques a essa mesma instituição tem um objetivo explícito: mudar a orientação do
STF para consagrar uma jurisprudência intolerante a minorias (MAFEI, 2021).
Nesse caso, conservadores evangélicos lutam não pelo direito de viver de
acordo com a sua fé, mas para impor a outras pessoas os seus dogmas
comportamentais, defendidos por líderes religiosos de sua crença e sustentados pelo
enquadramento 1. Eles defendem que o STF lhes garanta o direito ao casamento
heterossexual, mas que negue o mesmo direito aos homossexuais. Como já foi
introduzido em partes anteriores desse trabalho e será visto de forma mais
aprofundada adiante, eles também querem negar que crianças aprendam, no sistema
de ensino, valores diferentes daqueles professados por suas famílias, e a Corte é uma
importante arena de veto para seus interesses (MAFEI, 2021).
A qualidade que se espera do próximo indicado para o STF, então, está
menos no adjetivo “evangélico” e mais no advérbio “terrivelmente”. Bolsonaro espera
que ele tenha a disposição - seja por convicções de fé, radicalismo ideológico ou
qualquer outro pretexto - de passar por cima da Constituição para entregar o que ele
e sua família querem no momento, mesmo que a justificativa para isso esteja menos
na teoria jurídica e mais na invocação de trechos da Bíblia ou qualquer outra fonte de
ocasião. Essa leitura permite entender por que, dentre tantos juristas evangélicos à
disposição, Bolsonaro incline seus olhos justamente àquele que se esforça para
demonstrar publicamente seu descompromisso com a jurisprudência já consolidada
(MAFEI, 2021).
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No entanto, para isso, ele não precisou indicar um evangélico. Kássio Nunes
Marques, o primeiro a ser indicado por Bolsonaro para a Corte, cumpriu parcialmente
esse papel. Em 8 meses, Marques se posicionou ao menos 20 vezes a favor do
governo. Além de ter tomado decisões que beneficiaram o Planalto, o magistrado
votou de acordo com os interesses do chefe do Executivo na maioria dos julgamentos
importantes dos quais participou. O alinhamento ocorreu em questões políticas, como
na análise das ações do ex-presidente Lula (PT) e no veto à reeleição do deputado
Rodrigo Maia (à época sem partido-RJ) à presidência da Câmara, e em temas
econômicos, como no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins. Em fase crítica da pandemia de Covid-19, ele também autorizou a realização
de missas e cultos presenciais em todo o Brasil, ignorando a jurisprudência do Tribunal
de conceder autonomia a governadores e prefeitos para atuar no combate à
pandemia. Ele também foi o único magistrado que não assinou carta de apoio às urnas
eletrônicas, defendendo ser legítima a “preocupação do povo” com o voto impresso.
O ministro também votou contra o parecer de Rosa Weber que suspendeu as
emendas de relator, popularizadas como "orçamento secreto". Na ocasião, Bolsonaro
afirmou: "eu indiquei um [ministro] para o Supremo. Vamos desconsiderar o
presidente, que só em caso extremo tem uma participação mais ativa lá. São 10 que
decidem lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo" (ESTADO DE MINAS,
2021; RIBEIRO; NEVES, 2021; TEIXEIRA, 2021).
5.1.1 Mendonça: o terrível número 2 de Bolsonaro
No entanto, a indicação de Nunes Marques desagradou parte dos apoiadores
de Bolsonaro (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021a). Com isso, em 18 de junho de 2021,
ele voltou a afirmar para uma plateia de evangélicos, em cerimônia comemorativa aos
110 anos da IAD no Brasil, em Belém/PA, que honraria seu compromisso.
“Indicaremos um evangélico para que o Senado aceite seu nome e encaminhe para o
STF um irmão nosso em Cristo”. A promessa de nomear um ministro “terrivelmente
evangélico” para o Supremo foi feita pela primeira vez em 2019, durante um evento
com a bancada evangélica no Congresso (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021a).
O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou, para plagiar minha querida Damares:
nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os
Poderes. Por isso, meu compromisso: poderei indicar dois ministros para o Supremo
Tribunal Federal; um deles será terrivelmente evangélico (ESTADÃO CONTEÚDO,
2021a).
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Em maio daquele mesmo ano, em um culto na congregação Madureira da
IAD, ele questionou:
Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto: existe algum, entre
os 11 ministros do Supremo, evangélico? Cristão assumido? Não me venha a
imprensa dizer que eu quero misturar a Justiça com religião. Todos nós temos uma
religião ou não temos. E respeitamos, um tem que respeitar o outro. Será que não
está na hora de termos um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico?
(ZANATTA, 2019).

A declaração, que foi motivada pelo julgamento da criminalização da
LGBTQIA+fobia, que estava em tramitação e foi aprovada no dia 13 de junho pela
Corte, foi recebida com aplausos pelos presentes (ZANATTA, 2019).
Sobre a primeira indicação ao STF, o pastor Malafaia entrou em embate com
outros líderes religiosos que apoiaram o nome. Para ele, a Igreja Universal do Reino
de Deus (IURD) fez um “jogo estratégico nojento”, porque ao apoiar a indicação de
Nunes Marques, ela estaria devolvendo um favor ao presidente, que chancelou dois
candidatos ligados à igreja nas eleições municipais: Marcelo Crivella (Republicanos),
sobrinho do bispo Edir Macedo, no Rio de Janeiro/RJ, e Celso Russomanno
(Republicanos), em São Paulo/SP. Ao criticar Bolsonaro, Malafaia voltou a citar sua
influência dentro do governo, ao falar que conversava com o ocupante do Planalto
toda semana e que ele tinha acesso liberado, inclusive para críticas. Sobre o tema,
Bolsonaro disse que “quando Malafaia bota dois áudios seguidos no meu zap, eu nem
escuto, sei que é bronca” (BALLOUSSIER, 2020). A insatisfação pela indicação de
Marques em detrimento de um nome “terrivelmente evangélico” também motivou uma
série de críticas entre os evangélicos e apoiadores do governo, que foram
impulsionadas após a identificação de informações inverídicas no currículo do futuro
ministro sobre a conclusão de um curso e após a descoberta de trechos plagiados em
sua dissertação (ESTADÃO CONTEÚDO, 2020).
Com isso, para cumprir o prometido a sua base e ao mesmo tempo garantir
seus interesses, Bolsonaro indicar um segundo ministro demonstrou tanto um alto
grau de subserviência aos seus interesses, quanto a disposição para adotar posturas
religiosas conservadoras (MIAZZO, 2021a). Ao preencher de referências bíblicas sua
sustentação oral no julgamento sobre a liberação de cerimônias em templos, por
exemplo, André Mendonça, que seria indicado pelo presidente, se demonstrou
disposto a instrumentalizar sua religião para servir aos interesses momentâneos do
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governo, garantindo seu nome para a segunda vaga aberta para a Corte (MAFEI,
2021). As atitudes de Mendonça se encaixam no que é defendido pelo enquadramento
1, que entende que a justiça não deve ser “interpreta como equidade jurídica, mas
como aquilo que é reto diante de Deus” (GUILLEN, 2009, p. 100).
Em evento na IAD, Bolsonaro, junto com Mendonça, já havia sugerido do
púlpito que ele ocuparia a vaga no STF (SOUZA, 2021). Durante evento em
Chapecó/SC, o presidente declarou que iria indicar para a Corte “quem toma cerveja”
com ele. “Não basta ter um bom currículo, mas tem que falar a minha linguagem”
(MIAZZO, 2021a). “Quero que defendam no Supremo as questões econômicas e
familiares” (MIAZZO, 2021b).
Antes de garantir sua indicação, Mendonça notabilizou-se por usar o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) como um órgão de perseguição aos
críticos de Bolsonaro, dando continuidade à prática já exercida por seu antecessor,
Sérgio Moro. Diversas foram as ocasiões em que ele ordenou que a PF abrisse
inquéritos contra professores, jornalistas e chargistas, se baseando na Lei de
Segurança Nacional, uma legislação criada na Ditadura Civil-Militar. Em março de
2021, por exemplo, ele mobilizou o aparelho de Estado para investigar um sociólogo
que comparou Bolsonaro a um “pequi roído” (FRANCO, 2021a; MIAZZO, 2021a;
SCHREIBER, 2021; SOUZA, 2021).
Ciro Gomes (PDT), Hélio Schwartsman (colunista da Folha de S. Paulo),
Ricardo Aroeira (cartunista) e Guilherme Boulos (PSOL) também foram alvos de
alguns dos inquéritos solicitados pelo Ministro. A maior parte dos pedidos acusava os
investigados de cometer calúnia ou injúria contra o presidente. Sob Mendonça, o MJ
também produziu um dossiê contra 579 servidores federais e estaduais de segurança
pública e contra três professores universitários, que foram identificados pelo Ministério
como “integrantes do movimento antifascismo”. Esse dossiê contou com nomes e, em
alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas
(SCHREIBER, 2021).
Além disso, sem se abalar com as inúmeras denúncias contra a família
presidencial, Mendonça conquistou a confiança de Bolsonaro ao pregar pautas de
interesse do presidente no STF como advogado-geral da União. Ele defendeu, por
exemplo, que não fosse permitido a estados e municípios proibir a realização de cultos
religiosos presenciais durante a pandemia. Ele também colocou a Advocacia-Geral da
106

União (AGU) como opositora a criminalização da homofobia, associando este tema
ao cerceamento da liberdade religiosa. Em ambos os casos, a maioria do STF ficou
contra a posição da instituição. Após quase um ano como ministro da Justiça,
Mendonça foi convocado novamente para chefiar a AGU justamente porque seu
sucessor no cargo, José Levi, não atendeu aos pedidos do Planalto com a mesma
fidelidade (SCHREIBER, 2021).
Na AGU, ele também advogou pessoalmente para o ex-ministro da educação,
Abraham Weintraub, impetrando habeas corpus para impedir que ele prestasse
depoimento ao STF no inquérito das fake news por ter se referido aos ministros do
Supremo como “vagabundos” que mereciam ser presos, em uma reunião ministerial
realizada em 22 de abril de 2020 (SOUZA, 2021). Mendonça também passou a
defender que civis acusados de ofender as Forças Armadas fossem processados e
julgados pela Justiça Militar, remetendo aos inquéritos da ditadura que sufocaram a
liberdade de imprensa. Ele também tentou convencer o Supremo a autorizar a
convocação de governadores à CPI da Covid-19. Entre Bolsonaro e a Constituição,
Mendonça sempre escolheu o lado do chefe (FRANCO, 2021b), o que lhe garantiu
sua indicação à Corte.
Após Mendonça tomar posse no cargo, Bolsonaro comemorou que parte das
ideias de seu interesse, como as que ele chama de “ideologia de gênero”, ficaram sob
a responsabilidade do novo Ministro (OHANA, 2022; SOARES, 2022). Dessa forma,
esse agente parasitário, agora infiltrado na Corte mais alta do país, garante à sua
coalizão mais uma arena onde ela pode exercer de forma ativa seu poder de veto às
políticas para LGBTQIA+.
5.2 Veto à temática LGBTQIA+ na Educação
Mahoney e Thelen (2010) argumentam que a mudança institucional
frequentemente ocorre quando os problemas de interpretação e aplicação das regras
abrem espaço para que os atores as implementem de novas maneiras. Em muitos
casos, há simplesmente uma grande quantidade de “jogo” na interpretação de regras
ou na maneira como elas são aplicadas. Nesse contexto, os autores entendem a
ambiguidade como uma característica mais permanente. Atores com interesses
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divergentes contestam as aberturas que a ambiguidade oferece, porque questões de
interpretação e implementação podem ter consequências profundas para a alocação
de recursos e para os resultados de políticas públicas. Nesse sentido, coalizões se
formam não apenas como representantes de instituições alternativas, mas também
como movimentos que buscam enquadramentos específicos das regras ambíguas ou
contestadas de uma determinada instituição ou política.
Um importante fator de apoio de conservadores a Bolsonaro em sua
campanha e em sua administração foi o “combate à ideologia de gênero”. Um dos
principais pontos do PNDH-3, que previa o enfrentamento à LGBTQIA+fobia por meio
da educação, tornou-se o principal alvo de censura dos opositores das questões
LGBTQIA+. A falta de regras mais robustas dessa política, como a transformação da
mesma em Lei, permitiu que a ambiguidade na interpretação e aplicação do PNDH-3
abrisse espaço para que esses atores parasitas a implementasse de novas maneiras.
Nesse quadro, eles passaram a alterar o significado e a aplicabilidade das regras.
Como ocorreu com o EsH, qualquer ação que abordasse questões de gênero e
sexualidade de forma mais ampla foi vetada e tratada como um ataque aos princípios
desses sujeitos.
Um primeiro exemplo empírico começou a ser desenhado na edição do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2018. Uma questão da prova de
Linguagens do Exame abordou o pajubá, dialeto utilizado por alguns membros da
comunidade LGBTQIA+. Com um enunciado que contextualizava alguns termos, o
item exigia que o candidato reconhecesse quando o patrimônio linguístico de um
grupo social pode ser considerado um dialeto. A questão, no entanto, causou polêmica
entre esses conservadores. Segundo Bolsonaro, "uma questão de prova que entra na
dialética, na linguagem secreta de travesti, não tem nada a ver, não mede
conhecimento nenhum. A não ser obrigar para que no futuro a garotada se interesse
mais por esse assunto". O presidente, que não tem formação superior na área da
educação ou em qualquer outra, indicou naquela situação que, durante sua gestão, o
governo avaliaria as questões do exame antes de sua aplicação (G1, 2018;
SALDAÑA, 2019).
De fato, já durante a campanha presidencial de 2018, o programa de governo
de Bolsonaro (uma apresentação de PowerPoint) fazia o seguinte diagnóstico
generalista: “um dos maiores males atuais é a forte doutrinação”. Como possível
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solução, em outro trecho, o documento afirmou: “Mais matemática, ciências e
português, sem doutrinação e sexualização precoce” (MAZZA, 2021). Uma vez eleito,
ele criou uma comissão especial para fazer uma análise ideológica das questões do
ENEM. O principal alvo foram itens relacionados à “ideologia de gênero”. O então
presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), Marcus Vinicius Rodrigues, declarou que a comissão visou buscar
“neutralidade” nas questões da prova (SALDAÑA, 2019). Para ele, temas que
envolvem questões de gênero não eram pertinentes:
Quando a gente fala em gênero, acho que não cabe a escola tratar disso. Cabe à
família tratar disso. Eu não teria como sugerir uma questão que são de assuntos
familiares [...]. Eu posso fazer uma medição, uma boa redação, para atestar se o
aluno tem ou não condições de seguir na vida profissional sem buscar um tema que
venha a agredir ou não estar de acordo com alguns valores (SALDAÑA, 2019).

Em contraposição à visão reacionária desses agentes parasitários, a
abordagem educacional sobre questões de gênero é defendida por pesquisadores por
colaborar para o combate a problemas como gravidez na adolescência, violência
contra a mulher, machismo e LGBTQIA+fobia. Além disso, o Banco Nacional de Itens
do ENEM é formado por questões que passam por um rigoroso processo de produção.
Para aprovação, uma questão passa por dez etapas, que englobam desde o
treinamento de professores até a revisão de itens por parte de especialistas das
diferentes áreas do conhecimento. Depois disso, ainda é feito um pré-teste
experimental para avaliar parâmetros como dificuldade, grau de discriminação e
probabilidade de acerto ao acaso (SALDAÑA, 2019).
No entanto, a fala de Rodrigues exemplifica a ideia propagada por grupos
conservadores e religiosos que interpretam esse debate como um risco para a
destruição da “família”. Um segundo exemplo dessa argumentação foi o discurso de
posse de Ricardo Vélez Rodríguez, primeiro ministro da Educação de Bolsonaro, que
criticou a “ideologia de gênero”, contrapondo-a à ideia de “família” e de “Igreja”
(SALDAÑA, 2019). Vélez chegou a nomear como secretária-executiva do MEC,
segundo cargo mais importante da pasta, Iolene Lima, fundadora e ex-diretora de uma
“escola de educação cristã” do interior de São Paulo. Os alunos desse colégio são
expostos a uma educação “baseada em princípios, ou seja, baseada na palavra de
Deus. É uma cosmovisão cristã” (PRAÇA, 2019). De acordo com Lima,
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O aluno aprende que o autor da história é Deus. O realizador da geografia é Deus.
Deus fez as planícies, fez os relevos, fez o clima. O maior matemático foi Deus. [...]
Os alunos menores de primeiro ano, o primeiro contato que eles têm com a
matemática é pelo livro de Gênesis. É todo o currículo escolar organizado sob a
ótica das Escrituras. Elas não limitam o conhecimento, mas é a partir delas que o
professor invade as áreas do conhecimento e apresenta o conhecimento formal
para os alunos. (...) Somente em Cristo nós podemos educar bem (PRAÇA, 2019).

A fala de Lima vai ao encontro do que defende o enquadramento 1. O Sete
Montes apresenta três elementos essenciais para que uma educação seja
verdadeiramente cristã, e um deles é justamente o conteúdo do material utilizado. O
Projeto defende que a “bíblia deve ser o [...] texto central, pois ela contém todos os
princípios e revela o propósito de Deus para cada tema a ser abordado” (GUILLEN,
2009, p. 176).
As mudanças no gabinete ministerial de Bolsonaro corroboraram a visão
conservadora como regra da administração. O pastor Milton Ribeiro, terceiro ministro
da Educação da gestão, também mostrou preocupação ideológica com o ENEM.
Segundo ele, em sua gestão o Exame contaria com “questões mais técnicas” e
“menos ideológicas” (CARTA CAPITAL, 2021), mesmo que, como visto, a elaboração
do banco de questões da prova sempre tenha seguido uma conduta técnica por parte
dos servidores. Para defender seu argumento, o ministro retomou a polêmica criada
em 2018:
Nós sabemos que, muitas vezes, havia perguntas muito subjetivas ou até mesmo
com cunho ideológico, isso nós não queremos. Queremos provas técnicas que
exatamente avaliem o aluno naquilo que ele sabe e que é necessário para ele poder
acessar o ensino superior. [...] Por exemplo, há um ou dois anos atrás, não me
lembro qual foi a data, havia perguntas relativas, por exemplo, a vestimenta de
travestis, que, naturalmente, a grande maioria do povo e dos alunos desconheciam.
[...] São terminologias próprias, com todo respeito que tenho à orientação de cada
um, no entanto não é um tema comum no conhecimento, não se aprende em
escolas essas coisas (CARTA CAPITAL, 2021).

A ignorância do pastor-ministro sobre questões LGBTQIA+, que carrega em
seu discurso tons de LGBTQIA+fobia, ficaram mais claras quando ele declarou achar
que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do
homossexualismo [sic] tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma
pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção
da mãe. [...] Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay [sic], nunca esteve
com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminha por aí (UOL, 2021).

Especificamente sobre o debate de questões de gênero nas escolas, o
ministro da Educação entende que
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Dizem que é para proteger gravidez indesejada, mas a verdade é que falar para
adolescentes que estão com os hormônios num top sobre isso é a mesma coisa que
um incentivo. É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não
incentivar discussões de gênero (UOL, 2021).

Ao participar de um culto na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, da qual é
líder, o ministro afirmou do púlpito que seu trabalho à frente do MEC era “mais
espiritual do que político”, o que deixa claro seus objetivos (MAZZA, 2021).
As visões parasitárias de Vélez e Ribeiro exemplificam o caminho adotado
pelo governo Bolsonaro. Criou-se um bloqueio a qualquer abordagem das questões
LGBTQIA+ que envolvesse a educação. A proposta apresentada por eles passa por
uma subversão das políticas propostas no PNDH-3 e de acordo com Mahoney e
Thelen (2010), é esperado que a mudança incremental surja nas “lacunas” e “pontos
fracos” existentes entre a política e sua interpretação ou a política e sua aplicação. O
fato de que as regras não são apenas projetadas, mas também têm de ser aplicadas
e cumpridas, muitas vezes por outros atores que não os designers, abre espaço para
que a mudança ocorra na implementação ou promulgação de uma regra.
Na prática, os aplicadores devem decidir como e quando as regras devem ser
implementadas, e isso implica possibilidades de mudança. Atores como a burocracia
e o judiciário, encarregados da implementação, interpretação e fiscalização, têm
grandes papéis a desempenhar na formação da evolução institucional. Desta forma,
se no PNDH-3 a ideia era abordar questões de direitos humanos de forma plural e
transversal, na gestão Bolsonaro a ideia passou a ser afastar esse debate da
responsabilidade do Estado, porque ele é um ataque ao conceito de família dos
agentes parasitários infiltrados na burocracia do Estado. Entre as alternativas
apresentadas por esses sujeitos para esse problema, avançou a ideia do
homeschooling, analisada na próxima seção.

5.3 Educação Doméstica como solução
Dentro do Sete Montes, é disseminada a ideia de que a educação
desempenha um papel fundamental na sociedade, sendo a educação cristã um dos
princípios da liberdade: “É dessa forma que a verdade é passada aos nossos filhos e
atravessa gerações” (GUILLEN, 2009, p. 173). Cumprindo promessa de campanha
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firmada com a Igreja e com cristãos conservadores, Bolsonaro entregou ao
Congresso, em fevereiro de 2021, uma lista com 34 projetos prioritários. Destes,
apenas um versava sobre a educação: a regulamentação do ensino domiciliar
(homeschooling). Os deputados da base do governo acataram o pedido do Planalto,
dando aval à discussão da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados (CCJ), presidida pela governista Bia Kicis (PSL). Os trabalhos
começaram com o Projeto de Lei 3262/2019, que visa descriminalizar a educação fora
da rede de ensino, prática que hoje pode ser classificada como crime de abandono
intelectual, previsto pelo artigo 246 do Código Penal. Após essa etapa, os deputados
buscariam a aprovação da regulamentação do homeschooling, prevista no Projeto de
Lei 3179/2012, de autoria do deputado Lincoln Portela (PR). O projeto foi relatado por
Luísa Canziani (PTB) e, caso fosse aprovado, passaria a prerrogativa de educar as
crianças para os pais, que poderiam optar por matriculá-las em escolas ou não
(GUSSEN, 2021a). Com isso, houve a tentativa de regulamentação do novo modelo
de ensino, mas a edição de novas regras, contudo, não é uma característica da
mudança por deriva.
A religião é o motor do homeschooling no país e a coalizão cristã do
Congresso foi uma das principais responsáveis por colocar essa proposta entre as
prioridades de Bolsonaro. Foram os cristãos que se organizaram e ganharam voz
sobre o tema, mesmo que o perfil das famílias que preferem a educação domiciliar
seja heterogêneo, podendo variar do alternativo ao ultraconservador. O destaque para
os apoiadores dessa política está nas bancadas evangélica e católica do Legislativo
federal. São os mesmos parlamentares que defendem o MEsP, política que busca
combater a farsa da doutrinação de professores em alunos de instituições de ensino
(CAFARDO, 2019).
O autor de um dos projetos que busca autorizar a educação domiciliar é o filho
do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL). Essas e outras tentativas de legalizar o
assunto foram desarquivados a pedido de Alan Rick (DEM), da FPE. Segundo Rick, o
debate do MEsP, que permitiu a descoberta “de muitas situações de doutrinação,
coisas absurdas na sala de aula”, acabou influenciando parlamentares da bancada
cristã a apoiarem o homeschooling. Portela é autor de outro projeto a respeito.
Segundo o deputado, a educação domiciliar não avançou na Câmara pois a
"Comissão de Educação é muito pressionada pelos partidos de esquerda. [...] Eles
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querem um público cativo nas escolas para serem doutrinados com [seu] viés". O
parlamentar fez reuniões com Damares, responsável por preparar a MP sobre o
assunto (CAFARDO, 2019). Portela é pastor da Igreja Batista Getsêmani, e tem um
filho que exerce a mesma função, Leonardo Portela, eleito deputado estadual por
Minas Gerais com a bandeira do movimento MEsP (GUSSEN, 2021a).
Uma das tentativas para liberar a educação domiciliar veio de um projeto de
Kicis, Chris Tonietto (PSL) e Caroline de Toni (PSL). O caminho traçado pelas
deputadas previa a alteração do artigo 246 do Código Penal, que tipifica como crime
“deixar de prover, sem justa causa, a instrução primária de filho em idade escolar”.
Arthur Lira (PP), que contou com o apoio de Bolsonaro para se tornar presidente da
Câmara, encontrou formas de trazer à tona essa demanda, que estava estacionada
desde 2019. A proposta de Kicis e das colegas foi desvinculada da tramitação sobre
a regulamentação da educação domiciliar, entregue por Lira à relatora. O texto
substitutivo de Canziani foi incluído em um conjunto de pelo menos sete propostas
legislativas que visam liberar o homeschooling no país. Os autores dos Projetos são,
em ampla maioria, apoiadores do governo Bolsonaro (BASILIO, 2021). Tonietto, uma
das autoras do projeto que descriminaliza o abandono intelectual, usando o
enquadramento 2, associou o abuso de menores às escolas para defender sua ideia.
Segundo ela, “a pedofilia está relacionada mais especificamente com a chamada
‘teoria de gênero’ e a sua aplicação nos ambientes escolares” (GUSSEN, 2021a).
O relatório de Caziani apresentou a proposta de criação de um sistema de
fiscalização e acompanhamento por parte do sistema de ensino. Ela defendeu que o
ambiente em que o estudante recebe educação domiciliar deve ser inspecionado por
um órgão competente do sistema de ensino e fiscalizado pelo Conselho Tutelar. No
entanto, pesquisadores rebateram a ideia, argumentando que esse tipo de requisito é
irreal e enganoso, pois os conselhos tutelares e o sistema de ensino não têm a
capacidade de fazer inspeções no homeschooling, e que na prática isso seria
transformar cada residência em uma unidade de ensino a ser fiscalizada (BASILIO,
2021).
O Projeto de Lei 3.262, de 2019, recentemente aprovado pela CCJ, visa
alterar o Código Penal, fazendo com que pais ou responsáveis que ofereçam ensino
domiciliar não sejam mais obrigados a matricular suas crianças em escolas. Como o
ensino domiciliar não foi definido, ele pode tomar, enquanto continuar essa omissão,
113

qualquer forma. Além disso, o projeto deixa claro que o ensino domiciliar não precisa
ser feito no domicílio e pode ser ofertado por instituições não necessariamente
escolares, significando, na prática, que qualquer tipo de entidade poderia se tornar
uma instituição educacional e qualquer um, por consequência, ser professor ou
professora, independentemente da formação (HELENE, 2021).
Vale destacar o perfil dos membros de grupos de pressão que defendem esse
tipo de ensino - entidades cristãs de defesa da educação domiciliar - que são
dominantes não somente no Brasil, mas também nos EUA, país referência no assunto.
Além do suposto interesse moral, também há empresas que se articulam no
Congresso para aprovar a medida. O mercado do homeschooling tem aumentado e
há corporações no país especializadas em materiais para esse tipo de ensino. Todas
têm em comum em seus catálogos livros ou apostilas com conteúdo religioso
(CAFARDO, 2019).
O Instituto Cidade de Deus, por exemplo, define-se como um "grupo de
professores católicos que deseja educar crianças e jovens para a santidade e
sabedoria". O material disponibilizado, que conta com imagens de santos na capa, vai
desde a alfabetização até o ensino médio. O currículo, segundo o site da instituição,
tem "sentido espiritual", com disciplinas como Leitura da Sagrada Escritura, Vida de
Oração e Doutrina Católica segundo o Catecismo Maior de São Pio X. "É cada vez
maior o número de pessoas conscientes, que compreendem o modelo atual de
educação como um modelo que levará o mundo ao mais profundo abismo", defende
o instituto (CAFARDO, 2019).
Essa modalidade de ensino é autorizada em pelo menos 63 países. O maior
exportador da prática são os EUA, onde se estima que 3% das famílias optam pela
educação domiciliar. Destas, três em cada quatro são evangélicas (GUSSEN, 2021a).
A intenção desses grupos religiosos, que predominam no debate, é menos dar
“liberdade aos pais”, como argumentam políticos e líderes religiosos, e mais evitar que
as crianças tenham contato com a diversidade presente nas instituições de ensino.
Esses grupos querem, por meio do homeschooling, criar quadros puros para si
próprios (CAFARDO, 2019).
O MEC conta com agentes parasitários infiltrados no segundo escalão
conhecidos pela defesa dessa proposta. Carlos Nadalim, por exemplo, que ocupa o
cargo de secretário de Alfabetização da pasta, desenvolveu seu próprio material para
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a educação domiciliar, intitulado “Como Educar Seus Filhos”. Um outro grupo,
chamado “Classical Conversations”, fundado por uma estadunidense, tem livre acesso
ao Ministério. Na disciplina de História ofertada por eles, por exemplo, os alunos
iniciam os estudos pela "criação". Em fevereiro de 2021, um coral de crianças
homeschoolers desse grupo foi ao Ministério e realizou uma cantata para o ministro
da Educação. A “Classical Conversations” classifica-se como um grupo de “Educação
Clássica Domiciliar Cristã”. A empresa foi criada nos EUA em 1997 e posteriormente
abriu filiais em outros locais, chegando ao Brasil em 2017. Segundo sua descrição,
eles oram “para que a próxima geração seja profundamente impactada por esses
materiais, que são bíblicos e academicamente rigorosos” (CAFARDO, 2019;
GUSSEN, 2021a).
Outro grupo infiltrado no Executivo é a “Associação Nacional de Educação
Domiciliar” (ANED). Ela se opõe a governos anteriores argumentando que, “por razões
ideológicas”, nunca lhe abriram diálogo. A entidade finalmente viu as portas do MEC
se abrirem na gestão de Mendonça Filho, ainda sob a administração de Temer. No
entanto, após a eleição de Bolsonaro, a ANED passou a realizar sucessivas
audiências com Ribeiro e Damares. O presidente da Associação, Rick Dias, dono de
uma das maiores plataformas de educação domiciliar do Brasil, mantém uma loja
virtual que comercializa bíblias, material didático e traduções de materiais de autores
estrangeiros, como do norte-americano Ben Shapiro, autor de títulos como
“Brainwashed: How Universities Indoctrinate America’s Youth” (Lavagem Cerebral:
Como as Universidades Doutrinam os Jovens da América) (GUSSEN, 2021a). No
início de 2021, a ANED, em parceria com a Associação Nacional de Juristas
Evangélicos (Anajure), lançou o Programa de Apoio à Educação Domiciliar. O projeto
previa, dentre outros serviços, dar assistência às famílias homeschoolers que
necessitassem de apoio jurídico no Brasil e para prestar auxílio aos parlamentares na
elaboração de projetos de lei sobre educação domiciliar nas unidades federativas
(GUSSEN, 2021a).
Um outro grupo que exerce influência nesse tema é a IP.TV, responsável por
criar o aplicativo “Mano” para a campanha de Bolsonaro, cujo objetivo era driblar os
vetos de redes sociais a notícias falsas. Com a pandemia de Covid-19, a empresa
conseguiu contratos em cinco estados para criar aplicativos de EAD. Alguns deles
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difundiam mensagens ideológicas e teorias da conspiração para os estudantes
(GUSSEN, 2021a).
A ANED afirma que pelo menos 15 mil crianças entre 7 e 17 anos são
educadas nesse formato. Famílias, além de dar cursos para outros pais, montam e
vendem seus próprios materiais pedagógicos. A instituição afirma que um quarto dos
adeptos da educação domiciliar no Brasil se justifica por “princípios da fé familiar”.
Outros 9% apontam a “doutrinação” como razão, e 23% discordavam do “ambiente
escolar”. Um terço diz que queria “oferecer uma educação personalizada”, motivo que
pode concatenar todos os demais (GUSSEN, 2021a).
Em audiência promovida pela Câmara em abril de 2021 sobre o projeto de
educação domiciliar, educadores criticaram a priorização do tema em um momento
em que a área estava sofrendo por causa da pandemia de coronavírus. Esses
profissionais criticaram o homeschooling por possíveis prejuízos a questões
pedagógicas e de socialização da criança. Para o ministro da Educação, contudo, a
socialização não seria um problema, pois a criança e o adolescente poderiam
preencher esse espaço em outros ambientes, como a Igreja (G1, 2021). Um mês
depois do evento, a pasta lançou a cartilha “Educação Domiciliar: Um Direito
Humano”, documento de 20 páginas que orienta as famílias sobre a prática (GUSSEN,
2021a). Damares, que também estava presente, rebateu o argumento de que o projeto
atende a demanda de uma parcela muito pequena da população ao dizer que seu
ministério serve justamente para isso: para a defesa de minorias. A ministra usou o
artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos que diz que pais têm direito que
os filhos "recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias
convicções" para defender seu posicionamento (G1, 2021). Há, no entanto, uma
distorção argumentativa: a convenção fala sobre a educação religiosa, apenas um dos
saberes envolvidos na formação de um indivíduo, não legitimando que pais eduquem
os filhos e que todas as áreas do conhecimento sejam perpassadas pela religião.
Além disso, o argumento de liberdade de escolha das famílias para a definição
de uma linha de aprendizado dos filhos não pode tirar o papel regulador do Estado de
estabelecer parâmetros para a vida em sociedade (G1, 2021). Não é possível
generalizar os motivos que fazem com que os pais optem pelo homeschooling mas,
nos casos citados, a educação atravessa uma cosmovisão religiosa muito específica
e fechada que visa excluir qualquer possível oposição (GUSSEN, 2021a). Nesse
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contexto, o ensino domiciliar aparenta ser parte das ideias defendidas por essa
coalizão que visa tirar da sociedade o poder da produção e disseminação do
conhecimento, da cultura e da ciência (HELENE, 2021). E esse projeto aproxima-se
das teses do Sete Montes.
Os questionamentos à educação domiciliar, no entanto, não se restringem a
isso. O Brasil possui 47 milhões de alunos na educação básica. O MEC foi a pasta
que teve mais recursos bloqueados pelo governo federal em 2021: R$ 2,7 bilhões. Em
2020, o governo não gastou em educação o que estava previsto no orçamento. Foram
destinados R$ 143 bilhões ao MEC, mas apenas 116,5 bilhões, ou 81%, foram de fato
aplicados, o menor investimento desde 2011. A pandemia também aumentou o
abismo social entre estudantes: pelo menos 4,3 milhões não possuíam acesso à
internet para acompanhar aulas. Em meio a esse apagão, o governo e sua base no
Congresso investiram tempo nessa proposta lateral à conjuntura, mas fundamental
aos seus desígnios ideológicos (GUSSEN, 2021a).
Nesse cenário, ao menos 150 instituições do campo educacional assinaram um
manifesto contra a aprovação dos projetos que buscam legalizar a educação
domiciliar. No documento, os signatários destacavam a “espantosa prioridade” dada
ao tema pela gestão Bolsonaro, principalmente no contexto da pandemia, que
intensificou as crises social, econômica, política e educacional. No campo
educacional, as secretarias de educação já se encontravam negligenciadas tanto
financeiramente quanto para planejar e implementar o ensino remoto com tecnologias,
o retorno às aulas presenciais, o enfrentamento da evasão escolar e o combate à
violência doméstica (BASILIO, 2021). A proposta, no entanto, ainda não saiu do papel,
mas como é identificado por Aquino, Segatto e Pineda (2021), as interseções do
discurso conservador de direita e do proselitismo religioso evangélico na formação do
discurso populista de direita no Brasil e suas implicações na política educacional na
última década e membros dessa coalizão vêm tentando aprovar diversos projetos de
lei em diferentes estados e cidades, usando a afirmação de que os educadores não
devem se basear em visões ideológicas, políticas e partidárias, devendo respeitar os
“valores tradicionais” das famílias.
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Capítulo 6: Banquete para uma serpente brasileira
Após encontrar apoio às suas demandas em parte considerável do tecido
social brasileiro, a coalizão de conservadores religiosos estudada por este trabalho
finalmente alcançou parte de seus objetivos. Ao ocuparem o Planalto e ditarem de
forma direta as políticas para LGBTQIA+, o banquete para esses indivíduos foi
servido.
6.1 Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos (MDH)
Não conseguindo editar novas regras em âmbito federal, esses agentes
simbiontes do tipo parasitários conseguiram usar os mecanismos 1 e 2 para fazer
mudanças institucionais graduais do tipo deriva. Aproveitando-se de lacunas entre as
regras e a aplicação, eles passaram a alterar o significado e aplicabilidade das
políticas existentes. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
Damares Alves, desconhecida entre ativistas de direitos humanos até o início de 2019,
é o maior exemplo desse tipo de agente e de como essa mudança é feita.
6.1.1 O histórico de Damares Alves
Em sua posse como ministra, Damares Alves afirmou que pretendia acabar
com o “abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil”. Ela
declarou, naquele discurso, que governaria com “princípios cristãos”, sempre
priorizando a “família”, e que “o Estado é laico, mas [ela era] terrivelmente cristã”. Ela
completou dizendo que “acredita nos desígnios de Deus e [nos] propósitos de Deus”.
Após o episódio, Damares afirmou, em vídeo gravado na sede do Ministério, que
aquele era o início de “[...] uma nova era no Brasil, [onde] menino veste azul e menina
veste rosa”. Após a repercussão negativa do vídeo, a ministra explicou que se tratava
de uma metáfora para se contrapor à “ideologia de gênero”, que segundo ela era
defendida por governos anteriores (ESTADÃO CONTEÚDO, 2019).
Ao ser anunciada como líder do MDH, ela tornou-se assunto em dois grandes
jornais holandeses. As publicações dos periódicos resgataram um vídeo de 2013 no
qual a pastora declarava que os pais daquele país são instruídos por profissionais a
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"massagear sexualmente suas crianças". Damares disse em um evento de uma igreja
evangélica de Campo Grande/MS que
[...] na Holanda, os especialistas ensinam que o menino deve ser masturbado com
sete meses de idade para que, ao chegar na fase adulta, possa ser um homem
saudável sexualmente, e a menina deve ter a vagina manipulada desde cedo para
que ela tenha prazer na fase adulta (GRAMINHA, 2019).

As inverdades propagadas pela nova gestora, no entanto, funcionam como
uma tática e não se restringem ao “terrorismo de costumes”. É recorrente que
apoiadores do presidente divulguem, por exemplo, a posse de diplomas acadêmicos
que nunca obtiveram: Nunes Marques foi um desses casos, e Damares também. Ela
se apresentou como mestra em educação e direito, mesmo não tendo esse título. Em
um de seus discursos antes de se tornar ministra, a pastora apresentou-se a uma
plateia de evangélicos como “uma advogada” que também é “mestre em educação” e
“em direito constitucional e direito da família”. A posse desses títulos foi
posteriormente desmentida por meio da assessoria de imprensa do MDH, após
questionamentos de jornais sobre quais eram as instituições em que Damares havia
adquirido a formação alegada. Diante disso, ela afirmou que seu título é bíblico:
“Diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer
mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino
bíblico” (FOLHA DE S. PAULO, 2019).
Uma pessoa com trânsito na bancada evangélica do Congresso afirmou que
ela já ostentou o título em outras ocasiões. A ministra pinça uma passagem bíblica
para justificar a designação: “E Ele designou alguns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres", décimo primeiro
versículo encontrado no livro de Efésios, no capítulo 4. Nesse mesmo dia, Damares
utilizou o enquadramento 2 para alegar, em evento na Primeira Igreja Batista de
Campo Grande, ideias como a de que uma técnica do Programa Nacional de
DST/Aids, em 2002, havia dito que “uma educação diferenciada poderá fazer
desabrochar em todo o menino seu lado feminino, e em toda menina seu lado
masculino”. Não há nenhum registro, contudo, que comprove a fala da pastora
(FOLHA DE S. PAULO, 2019).
A escolha de Damares para a pasta, que foi uma surpresa para muitos,
ocorreu devido a seu ativismo em temas chaves para Bolsonaro. Segundo o deputado
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federal Sóstenes Cavalcanti (DEM), por exemplo, Damares é admirada no meio
evangélico pela "dedicação para valorizar a vida, os direitos humanos e
conservadores", e é isso que a maioria do povo brasileiro gostaria de ver no MDH,
defende o deputado. Para ele, "ela tem competência técnica e experiência para ser
uma ministra em plena sintonia com Bolsonaro" (DEUTSCHE WELLE, 2018).
Nas igrejas, Damares utilizava o “terrorismo de costumes” para fazer
apresentações repletas de inverdades sobre as políticas de gênero e sexualidade.
Uma dessas apresentações mostrava, por exemplo, um suposto material feito pelo
Ministério da Saúde sobre a prevenção do HIV contendo cenas de sexo. A evangélica
afirmou que ele foi mandado para escolas, "para crianças de 10 anos". "Vocês não
estão prestando atenção ao que está acontecendo com seus filhos nas escolas
brasileiras", dizia aos fiéis. O Ministério, no entanto, informou que o material era para
adultos e "nunca foi distribuído às escolas" (DEUTSCHE WELLE, 2018).
Conhecida por defender o 'direito à vida', Damares entendeu seu futuro cargo
como um "chamado divino" (CAFARDO; HOLANDA, 2018). Ex-assessora no gabinete
de Magno Malta (PR), ela trabalhou por mais de 20 anos no Congresso Nacional.
Pastora da IBL, a mesma instituição que trouxe as ideias do Sete Montes para o país,
e sendo próxima da bancada evangélica (inclusive já tendo prestado assessoria
jurídica ao grupo), a ministra passou a ser peça central no xadrez do governo de
Bolsonaro (DEUTSCHE WELLE, 2018).
6.1.2 Estrutura do MDH
Dos 46 cargos mais importantes do MDH, 30 foram ocupados por
conservadores que compõem quatro grupos: i) igrejas evangélicas; ii) católicos
ortodoxos; iii) movimentos internacionais e nacionais da direita cristã; e do iv)
integralismo,

movimento

político

brasileiro

ultranacionalista,

corporativista,

conservador e tradicionalista católico de extrema-direita. Desses cargos, 17 foram
ocupados por lideranças ou afiliados das igrejas Batista, IAD, Quadrangular,
Presbiteriana e IURD; outros 8 por representantes de movimentos católicos como a
União dos Juristas Católicos de São Paulo, a Regnum Christi, a Mission Network e o
Brasil sem Aborto. Além disso, há seis cargos “sob sigilo”, expediente usado em casos
excepcionais de servidores cedidos pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). A
distribuição dos postos, o perfil dos servidores e a posse do novo gabinete deixam
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clara a agenda do novo MDH: garantir em suas políticas o direito à “liberdade
religiosa”, à “defesa da família” (o que significa incorporar às políticas da pasta ideias
de movimentos antiaborto e contra direitos LGBTQIA+), às ideias do MEsP e do
homeschooling (GUSSEN, 2021b), demandas, como vista, defendidas por esses
agentes parasitários muito antes da vitória de Bolsonaro.
O cargo de secretária nacional da Família, por exemplo, foi ocupado pela
advogada Ângela Vidal Gandra, ligada à União dos Juristas Católicos de São Paulo.
Gandra é filha do advogado Ives Gandra Martins, integrante do Opus Dei, instituição
ligada à Igreja Católica. Por sua vez, Martins foi padrinho de casamento da deputada
Carla Zambelli, fiel apoiadora das pautas de Bolsonaro no Congresso. Outro
integrante do MDH é Eduardo Miranda Freire de Melo, relativista da tortura, “escritor
armamentista” e seguidor de Olavo de Carvalho. Paradoxalmente, Melo foi nomeado
para compor o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão
responsável por combater este e outros tratamentos desumanos ou degradantes. Ele
é Intendente da Marinha e não tem experiência na área de direitos humanos. Antes
de conquistar um cargo no MDH, o militar teve passagens turbulentas em outras
pastas da administração Bolsonaro, como no MEC de Ricardo Vélez. Ele tem o
histórico de interromper reuniões para realizar orações em grupo e na TV Escola
entrou em conflito com Abraham Weintraub, que pediu sua demissão, sem sucesso.
Apesar de seu currículo, o intendente também foi escolhido para coordenar o PNDH3 (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2021; GUSSEN, 2021b;
MATTOSO et al., 2021).
Outro dos gestores indicados por Damares é Paulo Fernando Melo da Costa,
nomeado em 2019 como assessor especial do MDH. Ele é presidente da regional de
Brasília da Frente Integralista Brasileira, instituição que se classifica como
“conservadora e anticomunista”, tendo como lema a tríade “Deus, Pátria, Família”. O
integralista envereda-se ainda pelas questões indígenas. Em sua página pessoal,
destaca, entre outras, a sua atuação na organização não governamental (ONG) Atini,
criada por Damares, de onde ela saiu para assessorar o ex-senador Magno Malta
(GUSSEN, 2021b).
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6.1.3 MDH e questões LGBTQIA+
O MDH manteve excluída da MP 870/19, que o criou, qualquer referência aos
direitos LGBTQIA+ como atribuição da pasta. O Ministério passou a ter oito
secretarias, duas a mais que no governo Temer, e a maioria dos secretários que
assumiram as pastas é evangélico ou católico, atuando na promoção de demandas
religiosas e conservadoras, como o combate aos direitos LGBTQIA+. Contudo, de
forma paradoxal, não houve mudanças na equipe que fazia parte da Diretoria de
Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais –
principal grupo que trabalha com questões LGBTQIA+ dentro do governo federal.
Transferida para a Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG), a equipe é
liderada por Marina Reidel, primeira mulher trans à frente de uma diretoria ministerial.
A Secretaria de Proteção Global tinha como líder o procurador da Fazenda e pastor
evangélico Sérgio Augusto de Queiroz. Ele participou como membro efetivo dos
Cargos Especiais de Transição Governamental (CETG) e congrega nas igrejas Batista
Cidade Vida e Batista da Lagoinha. Atualmente, a nova secretária é Mariana Neris
(BRASIL, 2019c, 2021a; GRIGORI, 2020; MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2021).
Reidel assumiu a direção da Diretoria durante a gestão de Temer, quando o
presidente decretou que os Direitos Humanos voltariam a ter status de Ministério.
Segundo ela, a mudança de secretarias não impactou inicialmente o trabalho ou a
estrutura da Diretoria. A diretora é presidente do CNCD, ligado ao MDH, que também
foi mantido (GRIGORI, 2020). A continuidade do trabalho de Reidel, mesmo com a
mudança das gestões, a fez a gestora que há mais tempo ocupa a direção das
políticas LGBTQIA+ no governo federal. Damares, apesar de seus discursos, defende
que a pasta valoriza os direitos LGBTQIA+, e essa permanência permitiu, por
exemplo, que fossem reconhecidas, por parte da Diretoria, áreas passíveis de
trabalho, bem como aquelas em que não há diálogo dentro do atual governo. Com
isso, foi elencado pelo Ministério duas áreas prioritárias que já constavam no PNDH3: i) empregabilidade; e ii) combate à violência (MINISTÉRIO DA MULHER, 2020). No
entanto, a abordagem de questões LGBTQIA+, de gênero e sexualidade na educação,
elencados como fundamentais no PNDH-3, sofreram um veto total por parte do
governo, como já foi visto, o que corrobora a argumentação de que a mudança
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observada é a do tipo deriva, que pode ser causada por lacunas nas regras que
permitem aos atores abdicarem de responsabilidades anteriores.
Em 2019, Damares também extinguiu seis comitês de seu Ministério, incluindo
o de Gênero e o de Diversidade e Inclusão. O Comitê de Gênero promovia medidas
contra a violência de gênero e em favor da diversidade sexual e o Comitê de
Diversidade e Inclusão tinha como uma de suas finalidades apoiar a diversidade
sexual, em especial a proteção das pessoas LGBTQIA+. O órgão que o coordenava,
a Secretaria Executiva da pasta, passou a ser responsável por suas atribuições
(AMADO, 2019).
Sobre as questões de interesse da comunidade LGBTQIA+, Damares
entende que a "ideologia de gênero" manipulou o movimento. Para ela, essa é uma
teoria que usou o “movimento gay e a homossexualidade” para impor a sua pauta no
país. “[...] É uma ideologia que fez muito mal a todos os movimentos no Brasil. Essa
ideologia é do cão e vem para desconstruir tudo o que está posto”. “E o movimento
gay”, segundo Damares, está associado à ideologia (GOMES, 2020).
A ministra defende, no entanto, que sua administração combate a violência
contra a população LGBTQIA+ ao buscar os “invisibilizados”, que são, aos olhos da
ministra, os LGBTQIA+ que estão “na floresta, nas aldeias”. Com isso, o público-alvo
das políticas do MDH, é “a comunidade tradicional, os povos ribeirinhos”, que
“estavam esquecidos e abandonados pelas políticas públicas”. Além disso, para ela,
é “notório que o que acontece com as travestis é a violência na rua. A gente observa
que muitas delas estão na rua por falta de opção, porque não encontram empregos”.
Damares, então, defende “reforçar a capacitação e a empregabilidade das travestis”,
lançando um selo chamado “Empresas e Direitos Humanos”, que ainda não foi
efetivado, mas cujo um dos critérios para concessão seria a empregabilidade trans.
Segundo Damares, o MDH também está preocupado com a população LGBTQIA+ no
cárcere (GOMES, 2020) e a Diretoria LGBT do Ministério busca avançar nesse tipo
de trabalho. Apesar das declarações de Damares, entretanto, dados do site Gênero e
Número apontam que, em 2020, o ministério pouco investiu em políticas para para
LGBTQIA+. Naquele ano foram empenhados apenas R$ 800 mil, mas nenhum
recurso foi aplicado (GUSSEN, 2021b). Grande parte das verbas utilizadas pela
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Diretoria LGBT são oriundas, então, de recursos parlamentares, que permitem o
avanço nos temas prioritários.
A atuação de Damares exemplifica a forma de ação da variedade parasita dos
simbiontes. Conforme Mahoney e Thelen (2010), enquanto esses agentes confiam na
preservação da política, como observado pelos diversos discursos da ministra, eles
realizam ações que contradizem o “espírito” ou propósito dela, minando-a a longo
prazo. Esses parasitas podem florescer em ambientes onde as expectativas sobre a
conformidade institucional são altas, mas a capacidade real de fazer cumprir essas
expectativas é limitada. Como resultado, eles estão especialmente associados à
deriva, como já foi assinalado, o que permite que esse trabalho chegue ao terceiro e
último parâmetro de análise proposto pelos autores: a forma como o contexto e as
instituições atuam em conjunto para moldar os agentes de mudança.

6.2 O domínio de uma coalizão
Damares defende que, com a administração de Bolsonaro, chegou "o
momento de a Igreja ocupar a nação" – observa-se aqui a disseminação do recurso
simbólico do Sete Montes. Para ela, as igrejas poderiam, por exemplo, ajudar a
"transformar o Brasil" através do trabalho social, o que é uma das pautas do manual
de Guillen que, por sua vez, reconhece que “a Igreja precisa voltar seus olhos às
necessidades existentes nos sete montes, e estender a ajuda não só espiritual, mas
também social” (GUILLEN, 2009, p. 207) e que permitem o início da identificação da
estreita relação entre esses agentes parasitários e as coalizões de apoio ao governo
Bolsonaro. Colocando o argumento em prática, a ministra defende que "falta[m] [...]
casas de abrigo para mulheres vítimas de violência”. Ela afirmou que os estados e os
municípios não têm como suprir a demanda, mas muitas igrejas têm salas fechadas
que só abrem aos domingos para meia hora de aula. Essas instituições poderiam fazer
uma parceria com o governo, cedendo o seu espaço físico para abrigar mulheres
vítimas de violência. A pastora também sugeriu que as igrejas poderiam colaborar
para a interiorização dos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. Um exemplo
prático seria a IAD, que, de acordo com Damares, tem mais de 40 mil templos no país:
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“Se cada igreja trouxesse um venezuelano e cuidasse, nós resolveríamos o problema
da fronteira” (GOMES, 2020).
Sob Damares, as igrejas foram eleitas parcerias prioritárias da pasta de
Direitos Humanos. Em 2020, asilos e casas de repouso de fato se tornaram um dos
principais focos da pasta. Por causa da pandemia de Covid-19, foram direcionados
R$ 160 milhões a entidades administradas majoritariamente por instituições religiosas.
De acordo com a própria ministra, só em São Paulo a IAD auxiliou, em 33 municípios,
1,3 mil idosos. Em janeiro, o ministério publicou uma portaria solicitando às igrejas
que se cadastrassem voluntariamente para selar a parceria entre o governo e os
cristãos (GUSSEN, 2021b).
Também chama a atenção que é frequente, no discurso de Damares, a
referência à necessidade de se trabalhar questões LGBTQIA+ com os povos
originários. Não há dúvidas de que a argumentação é válida. Mas a ONG Atini, que
anuncia como seu objetivo “combater o infanticídio indígena”, tese repetida pela
ministra e por auxiliares, é alvo, bem como a própria gestora, de duas investigações
relacionadas ao tema. Uma delas ocorreu na cidade de Volta Redonda. Segundo
acusação do Ministério Público e de indígenas, a ONG teria sequestrado uma
adolescente grávida do povo Saterá-Mawé. O bebê teria sido entregue a uma família
de Volta Redonda. A Atini também foi alvo de outra denúncia pelo MPF, por sequestrar
e traficar crianças das aldeias usando o argumento de que buscava salvá-las do
infanticídio, cuja prática é negada pelo próprio MPF. A segunda acusação é
proveniente de Rondônia e diz respeito a esse mesmo argumento: a Atini teria exibido
um documentário sobre supostos infanticídios indígenas em aldeias brasileiras. No
documentário, a ONG expõe crianças da tribo Karitiana para justificar suas ações,
mas essa prática não ocorre nessa aldeia. O vídeo foi retirado do ar e depoimentos
de membros dos povos originários apontam que integrantes da Jocum, outro
movimento do qual Damares faz parte, foram até o local e mentiram sobre o objetivo
do documentário para captar a imagem dos indígenas. As declarações de Damares
sobre políticas LGBTQIA+ e povos originários escondem, na verdade, o interesse da
ministra em alterar o significado e a aplicabilidade das regras para atingir seus próprios
objetivos. “A pauta indígena é muito cara a Damares, pois é uma de suas principais
bandeiras. Quando ela assumiu o MDH, queria ficar com a FUNAI sob seu arcabouço.
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Não conseguiu, mas de qualquer forma ela tem muita influência no meio” e ela usa e
subverte as políticas LGBTQIA+ para que isso ocorra (BALLOUSSIER; LINHARES,
2018; FRAGÃO, 2021; GUSSEN, 2021b).
Em 2021, por exemplo, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação
para apurar uma “dobradinha” entre Damares e Michelle Bolsonaro. O Tribunal calcula
em R$ 7,5 milhões os danos ao erário por conta das doações para a compra de testes
de Covid-19. A verba, repassada pela Marfrig Global Foods, uma das maiores
companhias de alimentos à base de proteína animal do mundo, foi transferida para o
projeto Arrecadação Solidária, comandado por Michelle no Pátria Voluntária. Com
isso, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB) (que segundo o site
da Receita Federal, funciona no mesmo endereço da Atini) e dois institutos filiados a
ela receberam parte do dinheiro (AZEVEDO, 2020; FACHIN, 2021; GUSSEN, 2021b;
REZENDE, 2020).
6.2.1 Influências Estadunidenses
Além de instituições de origem nacional, a chegada de Damares ao MDH
também reforçou a presença de religiosos estrangeiros infiltrados no País. “A partir de
2019, houve uma facilitação da entrada de grupos internacionais relacionados a
projetos fundamentalistas. Existe, inclusive, financiamento internacional, cujas ações
são padronizadas”. Dos grupos internacionais atraídos para o Brasil, destaca-se o
Capitol Ministries, grupo evangélico fundado pelo pastor Ralph Drollinger em 1996.
Essa instituição é financiada, por exemplo, pelo ex-presidente estadunidense Donald
Trump, por Mike Pence, vice-presidente de Trump, e por Mike Pompeo, ex-secretário
de Estado daquela gestão. A partir de 2019, o Capitol abriu escritório e expandiu seus
braços pela América Latina, criando coordenações em outros sete países. O objetivo
dessa organização é “criar discípulos de Jesus” na política mundial. Na prática, ela
atua em gabinetes no Congresso Nacional coordenados pelo pastor batista e
funcionário legislativo Raul José Ferreira Júnior, buscando aumentar a influência de
doutrinas do enquadramento 1 na política nacional. Drollinger fez questão de
comparecer ao lançamento da filial brasileira do Capitol, em evento no Senado que
contou, por exemplo, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (GUSSEN, 2021b).
Em artigo publicado em seu site, Drollinger afirma que, sem a orientação
desse grupo, “é bem mais difícil chegar a políticas públicas que satisfaçam a Deus e
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que sejam benéficas ao progresso da nação”. Segundo informações do El País,
Drollinger realizava encontros semanais com membros do alto escalão do governo de
Donald Trump, incluindo o vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado, Mike
Pompeo. Desde 2020, Pence ajudou a financiar a expansão de ministérios do Capitol
Ministries em cinco países latino-americanos: México, Honduras, Paraguai, Costa
Rica e Uruguai. No Brasil, foram planejados “estudos bíblicos” no Senado e na Casa
Civil (FRAGÃO, 2021) coordenados por agentes parasitários infiltrados no Congresso,
como o pastor Ferreira Júnior. É importante ressaltar que há grande similaridade no
discurso dessas organizações com a teoria pregada pelo Sete Montes, que defende
que “o Estado deve se apoiar na base da religião, e deve preservar esta base, ou ele
mesmo irá ruir” (GUILLEN, 2009, p. 175). Por sua vez, a proximidade dos membros
do Capitol com o governo de Trump pode indicar que o Sete Montes também
influenciou a administração republicana à frente da Casa Branca. Aspectos do
contexto, no entanto, podem fazer com que esse mecanismo tenha gerado resultados
diferentes no caso estadunidense, em comparação com o caso brasileiro.
No país, a relação dos agentes parasitários com os cristãos dos EUA teve
como um dos principais articuladores o ex-chanceler Ernesto Araújo que, antes de
deixar o cargo no Itamaraty, anunciou na ONU que o Brasil iria sediar a IV Reunião
Ministerial para o Avanço da Liberdade ou Crença Religiosa, marcada para 19 de
novembro. O evento foi resultado da aliança entre Trump e o governo brasileiro, com
o objetivo de difundir as “pautas cristãs” no país (CHADE, 2021a; GUSSEN, 2021b).
Outro movimento cristão dos EUA que conta com apoio irrestrito de Damares
e Bolsonaro é o The Send. Fundado em 2016 em Los Angeles/CA, ele tem entre suas
lideranças membros do Capitol. Uma das metas do The Send é “converter” políticos a
uma visão evangélica de governança e “reevangelizar a América”. Esse movimento
ultraconservador foi trazido ao Brasil pela própria ministra. Em fevereiro de 2020, ele
promoveu um evento de 12 horas que ocorreu simultaneamente em Brasília e São
Paulo. A ministra e o presidente estiveram presentes e fizeram discursos. Magali
Cunha, que pesquisou o tema, defende que “no governo, toda estratégia religiosa não
é isolada, faz parte de uma articulação que abrange a América Latina. É uma rede
que passa pelos EUA e que interfere diretamente em políticas públicas” (FRAGÃO,
2021; GUSSEN, 2021b).
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O The Send tem como principal missão a evangelização em massa, usando
um discurso moderno e mobilizando a juventude para a propagação de suas ideias.
“Estamos crendo e nos preparando para fazer o maior envio missionário da história:
milhares de cristãos incendiados pelo amor de Deus, comprometidos a transformar
universidades, escolas, nações e a realidade de crianças órfãs e em vulnerabilidade
no nosso país”, diz o portal do The Send Brasil (FRAGÃO, 2021).
As ideias do The Send também se aproximam da doutrina do Sete Montes, e
a questão dos jovens e das universidades é fundamental para o projeto. Sobre o
monte da Educação, o mecanismo entende que “a Bíblia tem que ser o eixo central
de cada matéria, o que dá a coesão a cada uma delas”, relacionando-se ao que já foi
visto sobre a defesa desses agentes em relação à educação doméstica. Diante disso,
o Projeto argumenta que “o desafio para os pais é treinar uma geração de pensadores
que tenham gravado em seus corações a cosmovisão bíblica, que reflete no seu estilo
de vida, pois conforme foi dito anteriormente, o lar é a unidade educativa por
excelência” e “o desafio como Igreja é incentivar as seguintes gerações a estudarem
e se capacitarem em carreiras e ofícios que compreendam os setores dos Sete
Montes da Sociedade”. Com isso, “Sistemas de Ensino como colégios, faculdades,
universidades [...] serão tomados por um exército de jovens” e “a educação por
princípios invadirá os distintos sistemas educativos, não somente em ambientes
físicos, mas também através da internet” (GUILLEN, 2009, p. 181–183).
Por trás do discurso voltado ao jovem, no entanto, há um viés
ultraconservador e colonizador. O movimento foi criado depois que missionários dos
grupos evangélicos estadunidenses The Call e Youth With a Mission (Jocum, em
português) se juntaram para organizar o evento realizado na Califórnia. Além do The
Call e da Jocum, outros seis grupos fazem parte da organização do The Send, todos
também oriundos dos Estados Unidos: Dinamus, Lou Engle, Lifestyle Christianity,
CFAN, Jesus Image e Circuit Riders. Segundo informações compartilhadas pela
ativista cristã Camila Mantov no Twitter, parte dos membros desses “ministérios”
também faz parte do Capitol Ministries (FRAGÃO, 2021).
Além de ser um dos idealizadores do The Send, o grupo estadunidense Jocum
também é parceiro da ministra Damares e esteve envolvido em diversas polêmicas
relacionadas à evangelização de indígenas no Brasil. A entidade, por exemplo, já foi
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expulsa do território suruwahá por praticar atividades “proselitistas e discriminatórias”,
escravizar indígenas e contrabandear sementes, segundo o MPF (FELLET, 2020;
FRAGÃO, 2021).
Apesar de represálias da PGR, em fevereiro de 2021, Damares deu mais um
exemplo de seus interesses, tentando levar duas missionárias daquele grupo para
uma expedição na mesma aldeia do povo suruwahá, na Amazônia brasileira. O
objetivo da viagem, segundo o MDH, seria sanar uma “crise de saúde mental” entre
os indígenas, que vivem em território isolado. A Secretaria Especial de Saúde
Indígena do Ministério da Saúde, no entanto, cancelou a expedição (FRAGÃO, 2021).
6.2.2 Posição do Brasil em eventos internacionais
Além da relação estreita de Damares com instituições brasileiras e
estadunidenses, o país se viu diante de uma mudança radical da sua posição em
eventos internacionais após a posse do gabinete de Bolsonaro. O Itamaraty e o
Ministério de Damares passaram a sustentar posturas conservadoras em reuniões
como as do Conselho de Direitos Humanos da ONU, rompendo com a tradição não
só brasileira e ocidental progressista ao aliar-se a países ultraconservadores como
Arábia Saudita e Iraque (CHADE, 2020)
Já em 2004 parlamentares rebatiam essas posições progressistas adotadas
pelo Itamaraty no que tange a direitos sexuais e de gênero. Por exemplo, Costa
Ferreira, deputado federal eleito pelo PSC, criticou uma proposta de resolução,
intitulada Direitos Humanos e Orientação Sexual, que seria apresentada pela comitiva
brasileira na 60ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ferreira apoiou
seu argumento em um trecho bíblico que diz que “se um homem se deitar com outro
homem, como se fosse mulher, ambos praticam abominação”, que consta no versículo
13 do capítulo 20 do livro de Levíticos. Ele solicitou ao Ministério a retirada daquela
proposta, pois o Brasil não deveria assumir “o ônus de ostentar uma liberalidade
equivocada, que tenta transformar os homossexuais em cidadãos especiais” (BRASIL,
2004b) Naquela época, no entanto, esses agentes não tinham uma coalizão forte o
suficiente para exercer seu poder de veto sobre o tema.
Uma década e meia após a argumentação de Ferreira, no entanto, o cenário
era outro e o país passou a defender uma visão reacionária em encontros
internacionais. Um desses exemplos foi a Cúpula da Demografia da ONU, realizada
129

em setembro de 2019 em Budapeste, na Hungria. Reunindo líderes de diferentes
países, religiosos e entidades conservadoras, o pano de fundo da reunião foi um alerta
sobre o risco de encolhimento de certas populações no Ocidente e a constatação de
que essas nações não estão dispostas a "substituir" seu perfil demográfico branco e
cristão por uma sociedade mais diversa, composta por imigrantes. A solução para
esse problema, segundo parte dos participantes, seria então incentivar que as famílias
voltassem a ter um número maior de filhos. Para isso, a família "tradicional" e as
"vontades de Deus" deveriam ser respeitadas (CHADE, 2019).
Damares representou o Brasil na Cúpula. Em seu discurso, ela anunciou que
o país havia voltado “a ser um país da família", convocando líderes internacionais a
formar uma aliança na ONU em prol desses valores. A ministra afirmou ainda que o
Brasil estava disposto a liderar um bloco "pró-família" na Organização, enquanto o
governo estadunidense aproveitou a oportunidade para anunciar que já planejava
ações para a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas relacionadas a esse
tema. A Cúpula, que divulgou ao longo do evento imagens de famílias constituídas
exclusivamente por um homem, uma mulher e filhos, foi muito além do debate sobre
demografia. Os novos parceiros do Brasil denunciaram pensadores de esquerda e
liberais e deixaram claro que o objetivo deveria ser o de implementar um plano que
resgatasse "valores tradicionais" em âmbito internacional (CHADE, 2019).
Ao longo de dois dias, palestrantes se alternaram em apresentar ideias sobre
como fazer para que a agenda conservadora fosse recuperada no cenário doméstico
e mundial. Por exemplo, para Miklos Szantho, presidente da Central European Press
and Media Foundation, parte da resposta deveria vir dos meios de comunicação
(assim como sugere o enquadramento 1), por meio de incentivos que fortaleçam a
"imagem da família". Segundo Szantho, "temos de mostrar famílias com base em
valores naturais, a relação entre homem e mulher. Queremos apresentar a família
como ela é, naturalmente". Ele também defendeu que eles não poderiam ter medo de
ser classificados como politicamente incorretos. Para ele, “[o] homem deve ser
homem, e [a] mulher deve ser mulher. [...] Toda criança tem o direito de ter um pai e
uma mãe". O húngaro ainda defendeu a necessidade de se mudar a Constituição de
seu país para "proteger as famílias", impedindo que cortes judiciais tomem decisões
"antifamília" (CHADE, 2019).
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Em concomitância, no manual do Sete Montes, Guillen afirma que
nós como Igreja, precisamos ter o entendimento de que a fonte de toda criatividade
é Deus e, para conquistarmos este monte necessitamos fluir no poder criativo de
Deus. As imagens são muito importantes e, em nossa sociedade fragmentada,
aquelas que fazem alusão à família, paternidade, maternidade, masculinidade,
feminilidade e filiação são vitais (GUILLEN, 2009, p. 90).

O evento em Budapeste ainda deixou claro que parte desse suposto problema
demográfico vem do "globalismo". Jaime Mayor Oreja, ex-ministro do Interior da
Espanha, fez discursos contra o "relativismo moral” e contra o “globalismo", que
estariam gerando "desordem". Citando religiosos, ele apontou como o Ocidente
estaria ameaçado a desaparecer. "Precisamos resistir contra aqueles que querem
mudar a natureza humana. Esse projeto é de longo prazo. Mas temos que começar
já". Para ele, não há espaço para "novos direitos", e progressistas tentam impor uma
"visão totalitária" que deve ser combatida (CHADE, 2019).
Por sua vez, o presidente do Parlamento da Hungria, Lazslo Kover, também
denunciou o "totalitarismo" das ideias progressistas, insistindo que apenas famílias
tradicionais e com filhos podem garantir a democracia. O político apelou por "um
retorno à normalidade, com a volta dos valores tradicionais". Esses valores, segundo
ele, estariam sendo atacados por ONGs, "acadêmicos corruptos", entidades
internacionais e pela imprensa, que "serve a cultura da morte” (CHADE, 2019).
Já Valerie Huber, então conselheira do Departamento de Saúde dos EUA,
criticou abertamente resoluções aprovadas pela ONU por citarem direitos sexuais e
educação sexual. Segundo a representante do governo Trump, a entidade adotou
uma postura de redução do papel das famílias, ignorando a soberania dos países.
Para ela, a educação sexual deve ser "papel das famílias" e não de governos (CHADE,
2019).
Emilie Kao, da Heritage Foundation, também fez ataques contra a ONU,
alertando que a entidade tenta impor sobre governos leis que reconhecem o
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Kao apelou para que chanceleres se
unissem para "defender casamentos tradicionais". "Isso não é homofobia", segundo
ela, que considera que o casamento tradicional está "sob ataque" e que uma
"ideologia está impregnando a cultura, a política e a lei" (CHADE, 2019). Mais uma
vez essas ideias se aproximam do que defende o Sete Montes.
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Sharon Slater, representante da Family Watch International, foi além e alertou
que "há um ataque diário contra nossas crianças na ONU". Citando a influência de
uma ONG, a International Planned Parenthood Federation (IPPF), ela insistiu que há
um esforço para se normalizar o sexo entre crianças. Segundo Slater, "a visão deles
é de que cada um pode fazer suas escolhas". Ela também alegou que a educação
sexual estaria sendo usada pela ONU para legitimar o aborto. Mostrando supostas
imagens e textos de documentos internacionais, ela defendeu que a OMS estaria
incentivando crianças de quatro anos a se tocarem e falarem abertamente sobre
orgasmo. No evento não faltaram denúncias contra a Unicef, criticada por
supostamente abrir o caminho para a liberdade de escolha sobre "quando começar o
sexo e com quem" (CHADE, 2019).

6.3 Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) e os Direitos
Humanos
Por fim, uma última instituição nacional com influências estadunidenses deve
ser explorada por este trabalho. No ano em que se completou 25 anos desde que os
direitos humanos foram oficializados como política de Estado, o governo de Jair
Bolsonaro preparou uma revisão do PNDH-3, com uma abordagem oposta àquela que
rendeu reconhecimento internacional à iniciativa original, implementada em meados
de 1996. Em vez de uma construção coletiva, a análise começou a ser feita a portas
fechadas, sem a participação de membros da sociedade civil, por um grupo instituído
pelo MDH. O término do trabalho estava previsto para novembro de 2021. Contudo,
faltando um dia para a data, o MDH publicou nova portaria que incluiu a sociedade
civil no grupo de trabalho que fará a análise, prorrogando o prazo para a sua
divulgação até 30 de junho de 2022 (BERGAMO, 2021; BRASIL, 2021b; ESTADÃO
CONTEÚDO, 2021b; JORNALISMO TV CULTURA, 2021; PODER360, 2021).
A decisão veio meses após o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com
seus representantes civis, cobrar de Damares informações sobre o estágio das
discussões internas. A então presidente do Conselho, Erma Yuri Costa, defendeu que
a portaria [que determinou a revisão] parte da premissa que o PNDH-3 precisa ser
refeito, superado. Não concordamos. O plano é bom, com ampla participação
popular, e não foi ainda cumprido. Precisamos discutir o que foi cumprido para
depois discutir atualização (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021b).
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Para Costa, a revisão é ainda mais questionável porque entre os conselhos
extintos pelo governo Bolsonaro ainda em 2019, um era voltado à análise da execução
do PNDH-3. “O risco maior é perdermos a participação social para um posicionamento
governamental. Quem entende as demandas da população de rua, das mulheres, da
população indígena são eles mesmos” (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021b).
Em 2019, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) foi
convidada por Damares para contribuir tecnicamente com o texto de um novo
Programa, que seria o PNDH-4. O documento passaria a servir como base à
formulação das políticas públicas, “afetando diretamente a promoção e defesa das
Liberdades Civis Fundamentais em áreas afins” (ZANATTA, 2019). A Anajure, então,
criou a Comissão do Programa Nacional de Direitos Humanos (CPNDH) após receber
a solicitação da ministra. Essa Comissão produziu a proposta de texto-base do novo
documento, que foi enviada e será analisada pelo MDH. Os membros da CPNDH são:
Uziel Santana (presidente), Felipe Augusto (relator), Raissa Martins (secretária),
Marcela Pimentel, Alexandre Maia, José do Carmo, Arnaldo Godoy, Edna Zili e
Edimilson Almeida (ANAJURE, 2019a).
Ao receber o convite, Santana, presidente da Anajure, disse que estava
entusiasmado com a possibilidade de auxiliar diretamente os órgãos e entidades
governamentais, tendo em vista que a equipe designada para cada uma das
comissões é composta de profissionais de alta experiência e conhecimento.
Estamos confiantes na qualidade das nossas contribuições a serem produzidas,
renovando uma perspectiva sadia sobre os Direitos Humanos (ANAJURE, 2019a).

Damares, que é próxima dos fundadores da Anajure, afirmou no ato de
entrega do texto-base do PNDH-4 que sua gestão trabalharia “na defesa de todos os
templos”, e que “todos têm direito ao culto e à liberdade religiosa nessa nação”, o que
indicar uma subversão no foco do novo Plano em relação aos direitos humanos
(SHALDERS, 2020; ZANATTA, 2019), mas o discurso da ministra tem sentido quando
é analisado o objetivo da Associação. A Anajure tem como “missão maior [...] [a]
defesa das Liberdades Civis Fundamentais, em especial, da Liberdade Religiosa e de
Expressão” (ANAJURE, 2012). Chama atenção que a Associação, que peticionou
para ser admitida como Amicus Curiae na Corte mais alta do país a partir da segunda
metade dos anos de 2010, e foi deferida pelo STF para participar de processos
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relacionados aos interesses da comunidade LGBTQIA+ (ANAJURE, 2017, 2018,
2020). Ela também tentou obter um status consultivo na ONU, o que permitiria que o
grupo discursasse em reuniões oficiais, organizasse debates e até submetesse
informes em diferentes organismos da instituição. Uma decisão sobre o pedido de
acesso à Organização, entretanto, foi adiada, depois que países cobraram
esclarecimentos sobre a relação entre a entidade evangélica e o governo de Jair
Bolsonaro (CHADE, 2021b).
As autoridades brasileiras, no entanto, viram com bons olhos a iniciativa, já
que o grupo poderia ser um aliado para influenciar as mudanças que o Itamaraty
defende na agenda internacional em assuntos relacionados a direitos humanos,
sexualidade e outros aspectos da política externa. Em 2021, a entidade, por exemplo,
adotou uma atitude de apoio à política externa do chanceler Ernesto Araújo,
principalmente no que se refere a questões de gênero, direitos reprodutivos e
educação sexual (CHADE, 2021b).
Naquele ano, ela fechou um acordo com a pasta de Damares para lançar um
"canal de denúncia para violações de direitos humanos na pandemia". A entidade
também anunciou que iria acompanhar propostas legislativas que tramitam no
Congresso Nacional a pedido da ministra. "Gostaria que a Anajure redobrasse a
atenção nas pautas que estão sendo expostas lá. A oposição é inteligente e
articulada", disse Damares (CHADE, 2021b). A Anajure também atuou para
pressionar Bolsonaro a indicar ao STF um ministro “terrivelmente evangélico” para a
vaga de Marco Aurélio Mello. O presidente da Anajure se reuniu com Bolsonaro em
outubro de 2020, quando teria apresentado a proposta de indicação de um ministro
evangélico para a Corte (GUSSEN, 2021b).
A Associação, que em 2019 contava com cerca de 700 membros, foi fundada
em 2012 na Câmara dos Deputados, por um grupo de juristas evangélicos. Entre eles
estava Damares, que foi homenageada na ocasião pelos “mais de 20 anos de atuação
em favor de causas cristãs e do direito à vida e da família”. Entre outro dos objetivos
da instituição, está o de “constituir-se como uma entidade de auxílio e defesa
administrativa e jurisdicional das igrejas e denominações evangélicas, em especial,
nos casos de violação dos direitos fundamentais de liberdade religiosa e de
expressão” e o de estabelecer-se como um “fórum nacional de discussão sobre o
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ordenamento jurídico brasileiro, sobre os projetos de lei em tramitação, sobre as
propostas de políticas públicas governamentais, especialmente no que diz respeito
aos deveres e direitos humanos fundamentais” (ZANATTA, 2019).
Em junho de 2015, por exemplo, a Anajure emitiu um parecer técnico no qual
apresentava fundamentos jurídicos diretivos para que a PGR ajuizasse uma Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra o MEC por inserir as
chamadas “ideologias desconstrucionistas do ethos nacional, ou ideologia de gênero,
em documentos que visavam à elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de
Educação”. O parecer da Associação também buscava servir como base jurídica para
que deputados estaduais e vereadores apresentassem projetos de lei sobre o tema.
De acordo com o documento, a abordagem de orientação sexual e identidade de
gênero, trazida em planos municipais e estaduais, não corresponde às diretrizes
constantes no Plano Nacional de Educação então aprovado pelo Congresso Nacional
(ZANATTA, 2019).
“Teorias como a da identidade de gênero, dominação etária, orientação
sexual, ferem, dentro do sistema de educação nacional, princípios e preceitos
constantes dos mais importantes tratados, pactos e declarações de direitos humanos
fundamentais”, destaca o parecer técnico. Mais adiante, o documento afirma que “o
propósito de inserir nos planos de educação uma ideologia de gênero é o de promover
um distanciamento dos pais em relação aos filhos”, e conclui afirmando que a inserção
da ideologia de gênero na educação brasileira representa “uma clara violação à
dignidade humana da criança e do adolescente” (ANAJURE, 2015; ZANATTA, 2019).
A Associação defendeu que
não há até hoje sequer uma base oficial de dados no país que ateste realmente que
há homofobia, lesbofobia ou transfobia na sociedade brasileira. Inobstante isso,
impõe a certificação de tais conceitos e a adoção de políticas públicas educacionais,
com alto investimento público, sem que se saiba que isso realmente é um problema
do sistema de educação nacional (ANAJURE, 2015).

A Anajure também tem atuado no Senado Federal. Os juristas evangélicos,
por exemplo, articularam com a senadora Daniella Ribeiro (PP) e conseguiram
suspender a votação do Projeto de Lei 672/2019, do senador Weverton (PDT), que
versava sobre a criminalização da homofobia. Em nota publicada em seu site, a
associação disse estar trabalhando “junto aos parlamentares para demonstrar a
135

importância de se resguardar a liberdade religiosa e de crença”. Uziel Santana viajou
a Brasília para articular com parlamentares e angariar apoiadores como o do “Senador
Marcos Rogério (DEM) e a Senadora Simone Nassar Tebet (MDB)” (ANAJURE,
2019b; ZANATTA, 2019).
No Judiciário, a Anajure participa com frequência de audiências públicas,
especialmente naquelas que tocam nas chamadas “pautas morais”. Durante o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, por
exemplo, que discutia se havia ou não omissão legislativa para a criminalização da
homofobia, a Anajure fez uma sustentação oral no plenário do STF. Também na
condição de amicus curiae, a associação fez defesa contrária à ação, levantando,
entre outros argumentos, “a falta de definição das formas de homofobia e transfobia e
o conflito com a liberdade religiosa” (ZANATTA, 2019).
6.3.1 Envolvimento da Anajure com estadunidenses
Até 2015, a Anajure mantinha uma parceria institucional com a Alliance
Defending Freedom (ADF), associação dos Estados Unidos “baseada na fé”, que
advoga em prol da defesa das liberdades fundamentais. Na parceria com a Anajure,
os estadunidenses da ADF custeavam bolsas para que estudantes brasileiros de
direito fossem ao Arizona para participar de um programa de treinamento chamado
Blackstone. As bolsas para o Blackstone eram pagas pela ADF e, sem inclusão de
passagem e hospedagem, chegavam a R$ 25 mil. A Anajure tinha como
responsabilidade somente o recrutamento e a seleção dos alunos (ZANATTA, 2019).
Os juristas evangélicos brasileiros, no entanto, perceberam que, para
aumentar o aprimoramento de seus membros, precisariam de seu próprio programa
de treinamento, que passaria a oferecer a um maior número de advogados as
técnicas, ferramentas e reflexões da “cosmovisão cristã” no direito. Dessa
necessidade nasceu, em 2016, a Academia Anajure (ZANATTA, 2019). Valmir
Nascimento, diretor de assuntos acadêmicos da Anajure, justifica a aplicação da
“cosmovisão cristã” com o argumento de que o cristão deve ser cristão em todos os
lugares e esferas, o que aproxima o discurso da instituição àquele defendido pelo Sete
Montes.
É muito comum uma pessoa religiosa, até mesmo dentro do cristianismo, acreditar
que há uma separação entre a vida religiosa dela e a vida pública enquanto
profissional ou enquanto estudante. De uma perspectiva de cosmovisão de
cristianismo, nós não fazemos essa separação. Nós vemos a pessoa de maneira
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integral, inteira. Nesse sentido, a fé que ela professa na igreja, ela precisa extrair
dessa fé princípios para aplicar na esfera pública também (ZANATTA, 2019).

Observa-se, então, com os exemplos citados ao longo deste capítulo, que não
só há uma atuação de conservadores evangélicos infiltrados em políticas para
LGBTQIA+ no país desde antes da posse de Bolsonaro, como também há uma forte
influência de ideias oriundas de grupos estadunidenses, que propagam uma
interpretação reacionária, com base na Bíblia, em instituições públicas e privadas no
país e há indícios de que o intuito dos membros dessas instituições, assim como
defendido pelo enquadramento 1, é expandir essa visão para todos os setores e
tecidos sociais brasileiros.
Ao se retomar o terceiro parâmetro da teoria de Mahoney e Thelen (2010), a
junção entre os aspectos de contexto e do tipo de atores observados no caso estudado
possibilita o estabelecimento de algumas proposições gerais sobre os tipos de
ambientes nos quais esses agentes tendem a surgir e prosperar. O caráter das regras
institucionais existentes e o contexto político prevalecente são os principais fatores
explicativos. Esses agentes de mudança, como Bolsonaro, Damares, Mendonça,
Ribeiro e etc., tornam-se a etapa intermediária por meio da qual o caráter das regras
institucionais e do contexto político faz seu trabalho causal. Nesse sentido, simbiontes
da variedade parasita prosperam em ambientes como o observado no Brasil,
caracterizados por fortes possibilidades de veto e alta discricionariedade na
interpretação e implementação das regras. Visto que os simbiontes parasitas desejam
manter o status quo institucional formal, os diversos atores que ajudam a garantir as
possibilidades de veto sustentam esse resultado. Ao mesmo tempo, no entanto, os
simbiontes parasitas precisam de grande discricionariedade na aplicação, porque isso
lhes dá espaço para alterar a aplicação e o significado das regras institucionalizadas.
Esse é o caso das políticas para a população LGBTQIA+ no Brasil.
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Considerações Finais
Como colocado, a construção do documento que norteia as políticas
LGBTQIA+ no país foi realizada de forma incremental. Movimentos sociais e eventos
organizados nas unidades federativas e na capital federal auxiliaram o governo a
redigir o texto que foi promulgado pela gestão de Lula da Silva. No entanto, as regras
que estabeleceram essa política nunca se transformaram em um tipo de ato
normativo, e aquelas que dependiam de aprovação do Legislativo não foram
apreciadas pelo Parlamento. Isso implicou um alto grau de discricionariedade na
efetivação das demandas elencadas como prioritárias pelo PNDH-3.
Além disso, o próprio Congresso Nacional, que a partir da legislatura de 2011
já contava com uma forte presença de parlamentares conservadores, conseguiu vetar
as poucas políticas que de fato deveriam ter sido efetivadas pelo Executivo. Não
houve mudanças nas regras estabelecidas, mas as diferenças nos níveis de
discricionariedade na sua interpretação ou aplicação explicam a mudança institucional
observada. Os avanços em políticas para LGBTQIA+ observados ao longo da década
passada ocorreram apenas no Judiciário, são relativos a direitos individuais e fruto de
batalhas jurídicas em várias esferas desse Poder. Na tabela 3, sumarizam-se os
eventos importantes relacionados às políticas para LGBTQIA+ no Brasil.
Tabela 3: Linha do tempo de eventos importantes
Questões
envolvendo
o Poder
Legislativo
Data
16/12/1830
11/10/1890

21/10/1969

Questões
envolvendo
o Poder
Executivo

Questões
envolvendo
o Poder
Judiciário

Questões
envolvendo
movimentos
sociais

Questões
relacionadas
à saúde

Acontecimento
Ratificação do Código Criminal do Império, indicado pela literatura
como a legislação que era usada à época para criminalizar atos
homossexuais.
Ratificação do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, que
manteve em seu texto os termos do Código Criminal do Império
utilizados para criminalizar atos homossexuais.
Ratificação do Código Penal Militar, que prevê como crime, em seu
capítulo VII, “a pederastia ou outro ato de libidinagem”, conforme Art.
235. “Praticar, ou permitir o militar que com êle se pratique ato
libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração
militar: Pena - detenção, de seis meses a um ano”.
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15/12/1973
1978
1980
1982
1986
1987
17/05/1990
1991
18/01/1991
31/01/1995
26/10/1995
22/03/1999
04/04/2000
31/05/2001
13/05/2002
28/05/2003
2004

05/04/2006

14/08/2007

28/11/2007

Associação Americana de Psiquiatria retira homossexualidade do
seu quadro de doenças.
Fundação do “SOMOS - Grupo de Afirmação Homossexual”, visto
pela literatura como o marco de fundação do movimento LGBTQIA+
no Brasil.
Fundação do Grupo Gay da Bahia (GGB).
Primeiro caso de HIV/AIDS no Brasil, classificado somente dois anos
depois.
Confirmação do primeiro caso de HIV/AIDS no país e identificação
da transmissão por transfusão sanguínea. Infecção é divulgada pela
grande mídia como “peste gay”.
Criação do Programa Nacional de DST e AIDS, do Ministério da
Saúde.
Lei Municipal n. 3.725/1987, de Salvador/BA, confere o status de
Utilidade Pública Municipal ao GGB.
OMS retira homossexualidade do seu quadro de doenças.
Início da distribuição gratuita de antirretrovirais pelo Ministério da
Saúde.
Revogação do Código Penal dos Estados Unidos do Brasil.
Fundação da ABGLT.
Deputada Marta Suplicy (PT) apresenta Projeto de Lei 1151/1995,
com o objetivo de disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo
sexo.
CFP retira a homossexualidade do seu quadro de doenças.
Apresentado na Câmara dos Deputados Projeto de Lei 2773/2000,
de autoria do deputado Alceste Almeida (PMDB), que visa alterar a
redação do art. 235, do Código Penal Militar, excluindo do texto o
crime de pederastia.
PL 1151/1995 é retirado de pauta após acordo entre os líderes da
Câmara.
Promulgação do PNDH-2.
Criação da SEDH/PR
Lançamento do Programa de Combate à Violência e à Discriminação
contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual (Brasil sem
Homofobia).
Apresentado, na Câmara dos Deputados, pela deputada Laura
Carneiro (PFL), Projeto de Lei 6871/2006, apensado ao Projeto de
Lei 2773/2000, visando alterar a redação do art. 235 do Código Penal
Militar, excluindo do nome jurídico o termo "pederastia" e do texto a
expressão "homossexual ou não" e acrescentando parágrafo único,
para excepcionar a incidência.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul autoriza adoção
de crianças por casal homossexual e a autorização seria questionada
pelo Ministério Público do estado.
Apresentado na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Celso
Russomanno (PP), Requerimento nº 1447/2007, que solicitou a
inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n° 1151/95, que disciplina
a união civil entre pessoas do mesmo sexo.
Por meio de Decreto Presidencial, Luís Inácio Lula da Silva,
Presidente da República, e Dilma Rousseff, Ministra-chefe da Casa
Civil, convocam a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais.
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06-08/06/2008

02/07/2009

21/07/2009

22/07/2009

05/2009

21/07/2009
21/12/2009
27/04/2010
05/05/2011
12/05/2011
25/05/2011
19/08/2011

29/09/2011

10/05/2012

I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais.
STF protocola Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 132, proposta pelo Governador do Estado do
Rio de Janeiro, pleiteando, dentre outras coisas, o reconhecimento
de que o regime jurídico das uniões estáveis também deve se aplicar
às uniões homoafetivas.
STF protocola Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275,
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), a fim de que
fosse dada interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo
58 da Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, no
sentido de ser possível a alteração de nome e gênero no registro civil
mediante averbação no registro original, independentemente de
cirurgia de transgenitalização.
STF protocola Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277
objetivando a interpretação, conforme a Constituição, do art. 1723 do
Código Civil, para que se reconheça a sua incidência também sobre
a união entre pessoas do mesmo sexo, de natureza pública, contínua
e duradoura, formada com o objetivo de constituição de família.
SEDH-PR apresenta o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais.
STF protocola Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, para
que seja reconhecido o direito de transexuais alterarem seu nome e
sexo no registro civil mesmo para os que não fizeram a cirurgia para
mudança nas características da genitália (transgenitalização).
Promulgação do PNDH-3.
Ministro Luis Felipe Salomão, relator, e Quarta Turma do STJ, negam
Recurso Especial nº 889.852 feito pelo Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul, que questionava adoção de crianças por casal
homossexual, autorizada pelo Tribunal de Justiça daquele estado.
STF, ao julgar a ADI 4277 e a ADPF 132, reconhecem o direito a
união estável para casais do mesmo sexo.
Divulgação, no Parlamento e na grande mídia, de que o MEC
pretendia distribuir “kits-gay”, como parte do EsH, a partir do segundo
semestre letivo.
Presidenta Dilma Rousseff suspende distribuição de kits do EsH.
Planalto transforma a Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República em Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República.
Protocolado, no Senado Federal, Projeto de Lei n° 612/2011, com
autoria da senadora Marta Suplicy, para alteração dos arts. 1.723 e
1.726 do Código Civil, visando permitir o reconhecimento legal da
união estável entre pessoas do mesmo sexo.
STF protocola Mandado de Injunção (MI) 4733, impetrado pela
ABGLT, onde a Associação requer: o reconhecimento de que “a
homofobia e a transfobia se enquadrem no conceito ontológicoconstitucional de racismo” ou, subsidiariamente, que sejam
entendidas como “discriminações atentatórias a direitos e liberdades
fundamentais”; e declaração de mora inconstitucional do Congresso
Nacional no alegado dever de editar legislação criminal que puna, de
forma específica, a homofobia e a transfobia.
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Apresentado ao STF, pela PGR, Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 291, questionando o Art. 235 do
2013
código penal militar, que prevê o crime de “pederastia ou outro ato
de libidinagem”, com alegação de não recepção parcial pela
Constituição de 1988.
07/03/2013 Pastor Marco Feliciano é eleito presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados
CNJ aprova resolução que obriga os cartórios de todo o país a
14/05/2013
celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva
em casamento.
STF protocola Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO) 26, proposta pelo Partido Popular Socialista (PPS), com
19/12/2013
pedido para que o Tribunal declare a omissão do Congresso Nacional
por não ter votado projeto de lei que criminaliza atos de homofobia.
STF protocola Recurso Extraordinário (RE) 846102, após o Ministério
Público do Paraná questionar pedido de adoção feito por casal
23/10/2014
homossexual, querendo este limitar a adoção de crianças por casais
homoafetivos a idade mínima 12 anos, para que esta pudesse opinar
sobre o pedido.
Ministra Cármen Lúcia nega RE 846102, alegando que STF já havia
reconhecido a união homoafetiva como um núcleo familiar, mantendo
18/03/2015
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que autorizou
um casal gay a adotar uma criança, independentemente da idade.
Plenário do STF, ao julgar ADPF 291, entende: que não foram
recepcionadas pela Constituição de 1988 as expressões “pederastia
ou outro” e “homossexual ou não”, contidas, respectivamente, no
nomen iuris e no caput do art. 235 do Código Penal Militar, mantendo
o restante do dispositivo; e que não se pode permitir que a lei faça
28/10/2015
uso de expressões pejorativas e discriminatórias, ante o
reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como
liberdade existencial do indivíduo. Ministros entendem que o texto é
uma manifestação inadmissível de intolerância que atinge grupos
tradicionalmente marginalizados.
05/04/2016
Extinção da SDH-PR pela presidenta Dilma Rousseff.
STF protocola Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543,
ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), para declarar
inconstitucional os dispositivos da Portaria 158/2016 do Ministério da
Saúde, e da Resolução RDC 34/2014, da Agência Nacional de
07/06/2016
Vigilância Sanitária, que relacionavam o perfil de homens
homossexuais com vida sexual ativa à possibilidade de contágio por
doenças sexualmente transmissíveis (DST), impossibilitando, na
prática, que homossexuais pudessem doar sangue.
STF, ao julgar ADI 4275, entendeu ser possível a alteração de nome
01/03/2018
e gênero no assento de registro civil mesmo sem a realização de
procedimento cirúrgico de redesignação de sexo.
TSE entende que “kit-gay”, notícia propagada por Bolsonaro desde
2011, quando o deputado fez sua própria interpretação e narrativa
16/10/2018
sobre a distribuição de kits do EsH, deveria ser considerado uma fake
news.
28/10/2018
Bolsonaro é eleito 38° Presidente do Brasil.
Projeto de Lei 612/2011 é arquivado, nos termos do § 1º do art. 332
20/12/2018
do Regimento Interno do Senado Federal, dado o final da legislatura.
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29/03/2019
21/05/2019
13/06/2019
21/01/2020
08/05/2020
08/07/2020
10/02/2021
29/10/2021

Anajure anuncia que criou, a pedido de Damares Alves, comissão
para escrever o texto base do novo PNDH.
OMS retira transexualidade do seu quadro de doenças.
STF, ao julgar ADO 26 e MI 4733, entende que houve omissão
inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que
criminalizasse atos de homofobia e de transfobia, e enquadra esses
crimes como crimes de racismo.
MDH divulga empregabilidade e combate à violência como áreas
prioritárias para as políticas LGBTQIA+ dentro do Governo Federal.
STF julga procedente ADI 5543, declarando a inconstitucionalidade
do art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, e do
art. 25, XXX, "d", da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
ANVISA revoga restrição à doação de sangue por homens gays.
Portaria nº 457 do MDH anuncia grupo de trabalho para análise do
PNDH-3 contando apenas com representantes do Ministério e
funcionários de secretarias estaduais de direitos humanos.
MDH publica nova portaria incluindo a sociedade civil no grupo de
revisão do PNDH, e prorroga para até 30 de junho de 2022 a
divulgação dos trabalhos técnicos do grupo.

Os achados do campo e os dados coletados por esta pesquisa indicam que
igrejas protestantes históricas e pentecostais, como a Igreja Batista tradicional, a
Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Presbiteriana são
instituições importantes para entender a participação dos religiosos na política do país.
O Sete Montes, enquadramento 1 que é um marco do aumento da influência desses
atores na sociedade e no ambiente político brasileiros, foi disseminado nessas
instituições, que formaram uma coalizão com forte poder de veto em relação a
questões LGBTQIA+ na arena política. O Sete Montes, entretanto, é um modelo
simplificado. O aumento da influência pregada por esse projeto deve ser estendido a
todos os setores da sociedade, e não só àqueles delimitados pelo Projeto.
Além disso, apesar de divergências entre igrejas protestantes históricas,
igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais, todas elas têm origem em movimentos
estadunidenses e a influência de instituições desse país não diminuiu com o passar
do tempo. Smith (2019b), em seu texto seminal, rejeitou a ideia de que, em épocas
mais recentes, no que tange a ação de religiosos brasileiros e ao conflito sobre os
direitos LGBTQIA+, a influência estrangeira foi um fator importante na mobilização
política de evangélicos na América Latina. No entanto, como visto nos diversos
exemplos explorados ao longo deste trabalho, essa influência esteve presente e ditou
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os objetivos e a forma de ação dessas instituições e de coalizões e agentes infiltrados
na burocracia do Estado.
As divergências entre as denominações não impediram que os cristãos se
enxergassem como parte de um grupo maior que segue as mesmas doutrinas e
costumes e, por isso, podem se unir para defender as mesmas demandas. No entanto,
a maior parte dos membros do governo Bolsonaro pertence a um grupo específico
dessas denominações: igrejas protestantes históricas e pentecostais, e não igrejas
neopentecostais, como a IURD. Achados das entrevistas 1 e 5 indicam que, apesar
dessas instituições fazerem parte da coalizão de apoio ao governo, não são os seus
membros que estão infiltrados no Executivo e que agem de forma ativa para vetar
questões progressistas relacionadas a gênero e sexualidade.
Sobre as políticas para a população LGBTQIA+ e o Planalto, percebe-se que
faltou continuidade quando houve a mudança de administrações. Paradoxalmente,
essa descontinuidade foi interrompida a partir do governo de Michel Temer, que criou
uma Diretoria e deu maior autonomia aos burocratas, além de indicar uma diretora
que permaneceu na administração Bolsonaro, permitindo que houvesse continuidade
nos trabalhos e um avanço em áreas específicas consideradas estratégicas por essa
burocracia. O MDH inclusive defende sua gestão a favor dessas políticas, usando-as
como um contra-argumento para defender que, apesar das diversas falas e ações, há
avanços em políticas LGBTQIA+ no governo de Bolsonaro.
Não obstante, constatou-se que há uma mudança institucional gradual do tipo
deriva quando esses agentes passam a alterar o significado e a aplicabilidade das
regras ao interpretar e implementar políticas relacionadas à educação, tema
considerado fundamental pelo PNDH-3, mas negligenciado pelos agentes envolvidos.
A argumentação desses conservadores para essa resistência se fundamenta no
“terrorismo de costumes”, segundo enquadramento, que aparenta ser uma variante
do conceito de pânico moral.
Como colocado, à luz da Teoria da Mudança Institucional Gradual de
Mahoney e Thelen (2010), esses agentes conservadores que atuam sobre essas
políticas se aproximam da classificação da variedade parasita dos simbiontes. Eles
dependem de (e prosperam com) políticas que não foram criadas por eles mesmos,
explorando essas políticas para ganho privado, mas minando-as no longo prazo.
Mesmo com o funcionamento dessa política, esses sujeitos podem criar condições
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materiais cuja exploração das regras se desvie de seu propósito pretendido,
sustentando um processo de deriva institucional gradual.
A discussão proposta permitiu o desenvolvimento de proposições sobre as
condições sob as quais determinados tipos de agentes de mudança tendem a emergir
como dominantes, além de identificar o tipo de mudança que está associado a cada
agente. Na realidade, Mahoney e Thelen (2010) entendem que os agentes de
mudança muitas vezes não trabalham sozinhos. Em vez disso, eles agem em conjunto
com outros atores institucionais - outros defensores e oponentes das instituições
existentes. Por causa do viés do status quo das instituições, o sucesso de vários tipos
de agentes em efetuar mudanças depende crucialmente, como foi visto, das coalizões
que eles são capazes de formar de forma deliberada, ou que surgem
inesperadamente no curso da luta distributiva. O poder relativo de vários atores é
extremamente importante para afetar sua capacidade de reunir a coalizão de que
precisam para mudar os arranjos existentes. No caso estudado, a Igreja exerce um
papel fundamental para isso e seus objetivos vão além da administração Bolsonaro,
que apenas serviu como um meio para eles viabilizarem a implantação de seu projeto
de poder.
As serpentes, ao passarem pelo processo de ecdise, trocam de pele. Isso, no
entanto, não altera nem suas informações genéticas, nem sua aparência externa.
Bolsonaro, eleito por mais de 57 milhões de brasileiros, ganhou robustez ao longo dos
anos 2010, conseguiu dialogar com diversos grupos conservadores, mas também
recebeu apoio de outros setores da sociedade. Quando eleito, ele apenas colocou em
sua atuação na sua administração aquilo que defendia desde o início da década.
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CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi investigar os mecanismos causais que associam
agentes e ações a resultados de ações ao longo do tempo no que se refere às políticas
para LGBTQIA+ no Brasil, dando ênfase à atuação de grupos conservadores nesse
processo. A pergunta de pesquisa proposta foi: Houve alguma mudança institucional,
a partir da posse de Bolsonaro, quanto às políticas públicas voltadas à comunidade
LGBTQIA+?
Para responder essa pergunta, foi reconstituída a rede de causalidades na
atuação de grupos religiosos conservadores, bem como analisada a desconstrução
defendida por esses atores com relação às políticas para LGBTQIA+ no Brasil. A
hipótese adotada é a de que essas ações não decorrem apenas de uma mudança
radical na orientação do Executivo após a posse presidencial de 2019, mas de uma
ação incremental de agentes conservadores e grupos religiosos instalados na
burocracia do Estado, que cada vez mais têm ganhado protagonismo no cenário
político do país. Além disso, o estudo inova ao identificar, na pesquisa de campo e de
forma indutiva, o uso do mecanismo de framing por esses agentes. Eles mobilizaram
um capital simbólico para alcançar seus objetivos políticos, utilizando as ideias do
Sete Montes e do “terrorismo de costumes” como forma de aglutinar apoio às suas
ações (FALLETI; LYNCH, 2009).
Os resultados coletados indicam que, embora o início da gestão de Bolsonaro
na Presidência da República seja uma mudança de paradigma para políticas públicas
com foco na comunidade LGBTQIA+ devido à agenda conservadora de seu governo,
seus protagonistas e as ideias que eles representam já estavam infiltradas no Estado
anteriormente à posse do presidente, exercendo seu poder de veto principalmente via
Legislativo. Com a posse de Bolsonaro, no entanto, os agentes simbiontes
parasitários que fizeram esse trabalho no passado passaram a participar de forma
direta na nova gestão do Planalto, guiando uma mudança institucional gradual do tipo
deriva em políticas para LGBTQIA+.
Ao concentrar-se em períodos fora daqueles considerados como momentos
críticos, pode-se perceber que as instituições ofereceram um potencial contraditório
natural aos germes do conflito que geraram a mudança. No caso brasileiro, o
presidencialismo de coalizão contribuiu com esse fenômeno. Ao fomentar
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simultaneamente agentes parasitas e aqueles dedicados ao bom funcionamento das
instituições, como é o caso das políticas para LGBTQIA+ dentro do MDH, as
instituições criam a possibilidade constante de conflito e contestação. Ao analisar o
caso estudado sob a ótica dos parâmetros de Mahoney e Thelen (2010), observa-se
que o modelo proposto pelos autores é aplicável a um contexto fora daquele em que
a teoria foi desenvolvida, desde que observada a conceituação feita por Onoma
(2010).
Falleti e Lynch (2009) explicaram que mecanismos causais, por si só, não
fazem com que os resultados ocorram; em vez disso, a análise deve considerar a
interação entre os mecanismos e o contexto. Os mecanismos causais revelam os
processos sociais subjacentes que conectam insumos e resultados. Como tal, eles
são distintos das variáveis de entradas e saídas. Além disso, sendo portáteis, eles
podem operar em diferentes contextos, mas dependendo da natureza e dos atributos
desses contextos, o mesmo mecanismo causal pode levar a resultados diferentes.
Logo, a forma como o enquadramento Sete Montes surgiu, a capacidade do
mecanismo de formar coalizões e a possível influência do Projeto na administração
de Trump, nos EUA, deve ser objeto de estudos futuros.
Ademais, essa onda conservadora que se apoia na religião observada nos
EUA (JAMERSON; BYKOWICZ; DAY, 2020) também faz parte de outros países,
como a Coréia do Sul, por exemplo, onde esses agentes exerceram papel central no
processo de impeachment de Park Geun-hye em 2017 (IN-CHEOL, 2020); e também
do golpe de estado ocorrido na Bolívia em 2019 (AFP, 2019). Logo, estudos que
busquem identificar a intensificação da participação das ideias religiosas
conservadoras na política em outros Estados também são necessários.
Uma das limitações deste trabalho foi a incapacidade de explorar, com mais
profundidade, como as diferentes denominações protestantes históricas e
pentecostais interagem com outros cristãos, como os neopentecostais e os católicos;
e também como a agenda desses religiosos se associa a outros setores, como as
forças de segurança pública, conservadores não associados a instituições religiosas
etc. Além disso, nesta pesquisa foi analisada a atuação daqueles conservadores no
que fiz respeito às políticas para LGBTQIA+, identificando a educação como uma área
central para esses sujeitos. Contudo, outra limitação diz respeito ao estudo da atuação
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desses indivíduos em outras pastas que não foram exploradas por esse trabalho,
como o Ministério da Saúde, por exemplo.
Por fim, as bases argumentativas para as políticas para LGBTQIA+ do
governo Bolsonaro se sustentam no “terrorismo de costumes”, que por sua vez se
nutre de teorias conspiratórias para atingir seus objetivos. Esse enquadramento
passou a ser essencial para manter o domínio dessa coalizão. No entanto, assim
como o Sete Montes, é possível identificar o período em que esse mecanismo foi
introduzido no país, mas o caso estudado ainda está em processo. Logo, estudos
futuros que permitam a completa periodização desses mecanismos e a análise do seu
impacto na sociedade brasileira também são necessários. Além disso, uma das
características de um mecanismo causal é sua portabilidade. A comunicação das
ideias, tanto no caso do Sete Montes quanto no “terrorismo de costumes”, pode
deslocar-se de um contexto para o outro. O contexto, como salientado, pode fazer
com que resultados diferentes sejam observados em casos distintos. Esses
enquadramentos conseguem dar consecução aos objetivos estratégicos dos grupos
conservadores ao constranger alternativas (como no caso da educação pública via
MEsP) ao focar a atenção nos temas de seu interesse, persuadindo os demais. Logo,
se identificado em outros locais, como nos EUA, estudos futuros precisam explorar
esse movimento.
No caso estudado, observou-se que os agentes parasitários se infiltraram no
Estado brasileiro e o aumento do poder de sua coalizão mostrou que seus objetivos
vão além dos motivos históricos que incentivaram que protestantes ingressassem na
arena política. Ao garantir que as ideias de seu projeto de dominação, que parece ir
além das fronteiras nacionais, estejam presentes em políticas como as estudadas por
este trabalho, eles subvertem o significado das políticas existentes e ameaçam a
garantia de direitos de minorias. O rearranjo de forças progressistas, contudo, pode
ser uma forma de barrar essas ações.
***
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor[!]
1 João 4:7-8
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