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RESUMO
Esta é uma pesquisa de cunho interdisciplinar na qual estudam-se as tensões entre
a fé, a sexualidade dos indivíduos e como a mesma se dá em ambientes
comunicacionais que visam divulgar a fé pelas redes, de maneira que aparente ser
tolerante e convidativa. A mídia social é um ambiente que ganha cada vez mais
importância em nosso cotidiano. Sabendo disso, as igrejas evangélicas começaram
a se apropriar desse espaço para propagar sua fé e doutrina – visando não apenas
cumprir seu objetivo regulador da sociedade como também ganhar novos adeptos.
O discurso da religião é modelador de ser, mas talvez existam “modos de ser” que
são praticamente indissociáveis do ser humano. Denota-se então um caro obstáculo
para pessoas cristãs que se descobrem, em algum momento da vida, homoafetivas.
Logo, esse sujeito é arremessado para fora do campo. Essa realidade é colocada
em debate por meio da análise crítica do discurso (ACD), a observação participante
e a aplicação metodológica da teoria dos dispositivos interacionais. Parece que
agora os gays evangélicos começaram a sair do armário que dizia: “não conte, não
fale”. Por meio das redes sociais um grupo propaga suas ideias e visa transformar
alguns pontos -não todos - do evangelicalismo tradicional. Eles falam e são ouvidos,
mas isso não significa que sejam entendidos.
Palavras-chave: Religiosidade. Sexualidade. Mídia. Comunicação. Interação.

ABSTRACT
This is a research of an interdisciplinary nature, which is concerned with the tensions
between faith, the sexuality of individuals, and the same ways of communicating in a
way that disseminates faith through networks, so that they appear to be tolerant and
inviting. Social media is an environment that gains more and more importance in our
daily lives. Knowing this, evangelical churches have begun to appropriate this space
to propagate their faith and doctrine - aiming not only to fulfill their regulatory purpose
of society but also to gain new adherents. The discourse of religion is a model of
being, but perhaps there are "ways of being" that are practically inseparable from the
human being. It is then an expensive obstacle for christian people who find
themselves, at some point in their lives, homosexual. Soon, this individual is hurled
off the field.
This reality is debated through critical discourse analysis (ACD), participant
observation and methodological application of the theory of interactive devices. But it
seems now that evangelical gays have started to “come out of the closet” wich still
says: "Do not tell, do not talk." Through social networks a group propagates their
ideas and aims to transform some - not all - points of traditional evangelicalism. They
speak and are heard, but that does not mean they are understood.
Palavras-chave: Religiosity. Sexuality. Media. Comunication. Interaction.
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1 INTRODUÇÃO

Boaventura de Sousa Santos fala do direito à diferença. Esse direito não é o
mesmo que reivindicar direitos iguais para todos. “Temos o direito de ser iguais
sempre que a diferença nos inferioriza e temos o direito de sermos diferentes
sempre que a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2010, p. 339).
Quando falamos de religiosidade no Brasil, falamos de um país onde 98% das
pessoas acreditam em Deus1. Pensando politicamente é dentro desse contexto
social que o cristianismo brasileiro – especialmente nas vertentes católicas e
evangélicas – suscita, em diferentes níveis, decisões e leis que atingem a maioria da
população. Uma vez que nos encontramos na “idade mídia” (HOOVER, 2006),
juntamente com os avanços da era 2.0 da Internet (SANTAELLA; LEMOS, 2010),
personagens que antes estavam inertes no campo político assumiram posições no
debate público, e agora tomam posição.
Posição a qual podemos inferir que advém de uma onda de polarização
política, que galgou seus primeiros passos nas Jornadas de junho de 2013 e veio
tomando forma nos anos seguintes – especialmente em 2016, no processo de
impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Esse processo de radicalização
dos espectros políticos desencadeou na ascensão de uma extrema-direita2,
portadora de um discurso bélico contra as mais variadas minorias e militâncias.
Entre elas, a LGBT+3.
Os tempos atuais são marcados por uma importante discussão a qual se deve
ao período de transição que o mundo globalizado passa hoje: começamos a discutir
sobre os direitos da comunidade LGBT+ e os limites da atuação da religião nesse
quesito. As polarizações políticas e as cosmovisões beligerantes são o pano de
1

Dado retirado da Cf. FOLHA de São Paulo. Caderno Especial Religião. São Paulo, p. 9.
Esse trabalho adota esta terminologia por entender que é o mais apropriado para denominar o tipo
de práxis do presidente. Tal visão se âncora no trabalho de pesquisadores e escritores internacionais,
em especial o Chile Critóbal Rovira Kaltwasser. O político estaria entre a “direita radical populista” e a
“ultradireita” (sendo ambos espectros da extrema direita). Essa caracterização é dada por não apenas
apresentar uma militância ativa contra minorias como também uma ambivalência em relação à
democracia. Conteúdo completo em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/10/17/O-que%C3%A9-extrema-direita.-E-por-que-ela-se-aplica-a-Bolsonaro.
3 É importante lembrar que identidades de gênero e orientações sexuais são plurais.
Internacionalmente, a sigla mais usada é a “LGBTI” (o “I” se refere à intersexualidade). Em
movimentos sociais, usa-se a sigla “LGBTQI”, que também inclui a perspectiva teórica e política dos
Estudos Queer. Adota-se nesse trabalho a sigla “LGBT+”, a qual sinaliza, respectivamente, a
lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O sinal de adição (+) denota a diversidade que, mesmo não
representada na sigla, ainda está contida nesse universo.
2
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fundo das questões de gênero, representatividade, quebras de estereótipo e
protestos por direitos igualitários. Tais pautas, comuns à causa LGBT+, encontram
rivais no conservadorismo religioso que se aliou à emergente extrema direita
brasileira.
Por volta do setembro de 2016, navegando pelo Instagram, o pesquisador se
deparou com a publicação de um youtuber de nome Jonathan Nemer – cujo canal
era de cunho humorístico e o conteúdo era voltado especificamente para cristãos.
Em tal publicação o humorista divulgava um novo grupo evangélico que acontecia
na popular Igreja Batista da Lagoinha. A publicação dizia: “Agora existe um grupo
para você que é homossexual e gostaria de ouvir mais da palavra de Deus”,
concedendo também horário e localização da reunião. Essa comunidade se
autointitula “Movimento Cores”, um ministério composto por exclusivamente por
homossexuais em suas mais diversas expressões. A reação de seu público (hoje de
930 mil seguidores) foi extremamente negativa. Pessoas protestavam, pediam
explicações. Não conseguiam entender como uma pessoa dita evangélica estava
concedendo aquele tipo de espaço. “Como homossexuais podem ter um espaço na
igreja? Deus não aceita isso! É um pecado abominável” – dizia um deles entre várias
outras centenas.
Esse tipo de exposição e reação de público evidenciou como a questão da
homossexualidade é um tabu ainda maior do que imaginava, pois a simples
existência de um ministério para LGBTs se tornou motivo de fúria para aquele grupo
de seguidores. Esse trabalho propõe uma discussão sobre o contexto político-social
do evangelicalismo brasileiro a respeito da construção da própria cidadania e
também da população LGBT – principalmente a do recorte desse público, os
evangélicos homoafetivos.
Tal debate se faz urgente em virtude não só do já conhecido histórico de
ataques físicos, psicológicos e morais que a população LGBT sofre no Brasil como
também pelas circunstâncias políticas que o país enfrenta. Surge no país uma forte
onda política de cunho conservador – o que não seria problema nenhum caso seu
discurso fosse pautado no respeito aos direitos humanos e às diferenças. Ocorre
que as ameaças aos direitos dessa população, tal como do Estado Laico, são uma
preocupação ainda maior neste momento.
Do ponto de vista teórico também se faz fundamental discutir a aparente
“contradição viva” na qual o homossexual-cristão é encaixado, na medida em que
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ser cristão evoca um conjunto de ideias e ser LGBT evoca ideias diametralmente
opostas: “salvo x condenado”, “casto x promíscuo”, “santo x profano”, “oprimido x
opressor”, “reacionário x revolucionário”. Esse embate de conceitos transforma o
indivíduo em alguém que deveria naturalmente seguir qualquer outro tipo de
cosmovisão, exceto aquela que demoniza sua própria essência.
O evangélico LGBT fala, mas a mensagem se perde em concepções préestabelecidas. Por essa razão, o pesquisador decidiu analisar mais a fundo o
ministério e a igreja que o criou, fazendo dessa empreitada seu trabalho de
mestrado.
Este documento é um trabalho de estudo sobre como a tentativa de
comunicação se constrói em um fragmento da diversidade evangélica brasileira. No
caso estudado, um grupo que carrega duas identidades: evangélicos e gays.
O que acontece quando há a fusão de ambos os grupos? Tanto a sexualidade
quanto a fé são identidades públicas, e uma vez que os discursos referentes a tal
são expostos à sociedade, esta irá responder em tom de aprovação ou crítica. Uma
vez que se tem como premissa que tanto a comunidade evangélica quanto a
comunidade homossexual são grupos estigmatizados de formas distintas em
diferentes nichos sociais, a junção de ambas as identidades dentro de uma mesma
plataforma – que em seu contexto discursivo dominante, é heterossexual e
conservadora – torna esse objeto relevante do ponto de vista comunicacional.
Escolheu-se como corpus empírico a Igreja Batista da Lagoinha dada a sua
contundente relevância no contexto religioso brasileiro. Trata-se de uma instituição
presente em diversas cidades brasileiras e também vários países. Vale citar que seu
grupo musical – hoje extinto – “Diante do Trono” assinalou seu nome como uma
marca no mercado fonográfico nacional.
Dado o problema, levantaram-se as seguintes perguntas a campo: O que é de
fato, o “Movimento Cores”? De que forma ele atua para o combate, a prevenção e a
conscientização sobre a homofobia? Quais os possíveis impactos da religião sobre a
vida dos homoafetivos frequentadores do ministério? De que forma a instituição
religiosa da qual o ministério faz parte permite que as atividades do mesmo
aconteçam? O desafio principal era articular tais questionamentos à luz das teorias
da comunicação, produzindo assim uma contribuição pertinente para essa ciência.
É importante dizer que este trabalho não objetiva estudar essencialmente
aspectos muito específicos no corpus, e sim as condições de existência dele. O
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que faz do Movimento Cores algo relevante para a ciência da Comunicação é sua
coexistência num ambiente percebido como hostil. Logo, pesquisa-se aqui como se
dão as condições existenciais do corpus na tentativa de propagar seu discurso.
Vemos que ambos os campos (religioso e midiático) são, fortemente
vinculados e dependentes dos processos de produção, reprodução e circulação de
bens simbólicos. As religiões são um campo fértil para os estudos de Comunicação
(SIGNATES, 2018), uma vez que elas instituem uma inquietante ligação entre o
dogma (incomunicabilidade) e os vínculos sociais necessários para sua manutenção
(comunicabilidade). Ainda de acordo com o autor (2018, p. 36), “essa tensão entre a
incomunicabilidade do dogma e a comunicabilidade dos vínculos reproduz-se na
tensão fundadora da essência de toda e qualquer fé: os pólos sagrado e profano”.
Adota-se a seguinte concepção de comunicação nesse trabalho: a
comunicação está presente no ato tentativo da interação. A comunicação seria a
efetivação dessa troca entre os sujeitos. Sendo que, o discurso por sua vez é o
produto natural que surge da interação, podendo ele ser verbal ou não.
Infere-se então que essa “troca” pode ser considerada tanto um completo
fracasso4 quanto atingir níveis excelentes de sucesso. A comunicação pode ser
praticamente inútil ou até mudar a essência de um indivíduo. No seio religioso, ela
pode converter. Entende-se nesse trabalho que existem “níveis de comunicação”. A
mensagem pode ser tanto mal interpretada quanto chegar a níveis extremamente
satisfatórios de comunicação, chamado por Habermas (2012) de agir comunicativo:
o aumento da compreensão mútua entre as partes e o estabelecimento de um
consenso com aplicações práticas na vida social e política dos indivíduos.
As trocas existentes entre falantes e interlocutores no campo – seja nas redes
sociais do objeto de estudo, seja de forma presencial – são passíveis de estudo. A
ênfase desta pesquisa está nos possíveis resultados da interlocução (que seriam as
“respostas” e as atitudes dos “falantes” em campo) por um prisma político-social.
Os dados apresentados nos capítulos deste trabalho são originários do
emprego da combinação de diferentes metodologias de pesquisa qualitativas.
Primeiramente, procedeu-se a uma revisão bibliográfica dedicada a produção
recente no campo das Ciências da Comunicação e das Ciências Sociais que
forneciam contribuições para se pensar sobre a religião, a sexualidade e a
4

Entende-se que até mesmo o fracasso da comunicação é passível de estudos, uma vez que ele
também pode produzir efeitos no mundo das coisas.
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midiatização. Também foram acompanhadas as movimentações das redes sociais
do ministério Movimento Cores entre maio de 2017 e janeiro de 2018, tal como
conteúdos no website da Igreja Batista da Lagoinha (IBL) e da Rede Super. O
pesquisador também coletou entrevistas dos personagens principais no campo,
gravadas em áudio e com trechos transcritos para este trabalho.
A observação participante (uma versão mais curta da etnografia) foi usada
como metodologia central do trabalho. A Análise Crítica do Discurso (ADC) em
Wodak, Van Dijk e Fairclough foram usadas para investigar os elementos simbólicos
presentes não só na fala, como também nos diferentes dispositivos interacionais –
ao qual também foi dada uma aplicação metodológica.
Contamos aqui com cinco apêndices, os quais proporcionam uma visão mais
detalhada a respeito dos resultados que essa pesquisa obteve.
Tem-se então a narrativa de como se deu tal pesquisa e os resultados obtidos
no campo. Contudo, antes disso é necessário explicar de onde surgiu o paradoxo
comunicacional do Movimento Cores, quais perguntas surgiram a partir desse
paradoxo e qual trajeto foi assumido para respondê-las.
Este trabalho aborda a vivência de um ministério evangélico que, ao mesmo
que pode ser considerado um raro espaço onde o LGBT+ possui voz, também se
encontra sujeito a uma grande comunidade evangélica brasileira detentora de um
discurso tradicional e preponderante. Propõe-se explicar ao leitor em que condições
o referido grupo, entendido como fora dos padrões comuns, consegue coexistir.
Para tal, apresenta-se uma visão de alguns dos membros do grupo a respeito
do que é ser a intersecção “evangélico e homoafetivo”. Os participantes são
pertencentes a diferentes esferas do universo LGBTQ+ e frequentadores do
Movimento Cores, tendo suas identidades preservadas.
A metodologia empregada na pesquisa envolveu a combinação de diferentes
técnicas qualitativas. Nos capítulos seguintes serão exploradas detalhadamente
cada uma dessas etapas.
Utilizou-se o conceito de dispositivo interacional como teoria e metodologia,
com vistas a explicar dentro da comunicação a melhor forma de se entender as
relações, os diálogos e as influências de uma comunidade religiosa sobre
determinado público. A imagem de dispositivo sofreu mutações com o passar do
tempo. Traçou-se uma linha do tempo dos autores que teorizaram o dispositivo até
chegar ao ponto de aplicação de uso nesta pesquisa.
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O professor e filósofo francês Michel Foucault é certamente quem trouxe o
conceito mais concreto do que um dispositivo seria. Na obra Microfísica do Poder, o
autor expressa de forma sucinta as estruturas que o conceito de dispositivo pode
abarcar:
Por este termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas. Em sumo, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos
(FOUCAULT, 1979, p. 364).

Essa mesma ideia de dispositivo está presente no livro Vigiar e Punir, onde
ambientes de controle estudados e denotou-se que são dotados de estruturas
usadas para produzir indivíduos dóceis, com corpos domesticados e sujeitos à
vontade de outrem.
O também filósofo francês Gilles Deleuze também dedicou parte de uma obra
para explorar temas filosóficos ecléticos, centrados na produção de conceitos – o
qual a ideia de dispositivo faz parte.
Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade, linhas
de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de
fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas
suscitam, através de variações ou mesmo mutações de disposição
(DELEUZE, 1990, p. 4).

Diferente de conceitos generalistas, como o de mediação, o dispositivo
repudia os universais. “O universal nada explica, ele é o que deve ser explicado”
(DELEUZE, 1990, p. 4). O uno, o todo, o verdadeiro, e demais conceitos não são
universais, mas processos singulares de unificação, totalização, verificação,
objetivação, processo imanentes a um dado dispositivo. (DELEUZE, 1990).
Já no ensaio seu ensaio “O que é um dispositivo?”, o filósofo italiano Giorgio
Agamben avalia inicialmente os significados que essa palavra tem no uso comum
dos dicionários franceses e nota que se dá ao dispositivo um sentido jurídico, um
significado tecnológico e um significado militar.
Agamben (2005) resume o dispositivo em três pontos:
a) Um conjunto heterogêneo que inclui virtualmente qualquer coisa seja essa
coisa linguística ou não.
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b) O dispositivo está sempre inscrito em uma relação de poder.
c) É algo geral, uma “rede”.

A interpretação de Agamben sobre o dispositivo remete às ideias já
reverberadas por Foucault: o panóptico, a inviabilização das formas de vida, a
subjetivação àquele que exerce o poder/violência.
Generalizando posteriormente e já bastante ampla classe dos dispositivos
foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os
discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os
manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as medidas
jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas
também a caneta, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones
celulares e – por que não – a própria linguagem, que talvez é o mais antigo
dos dispositivos [...] (AGAMBEN, 2009, p. 41).

Ainda, o referido autor enxerga três diferentes níveis no dispositivo: a
validação da instituição de forma direta, o resguardo de valores por meio do
silenciamento e a reinterpretação dos valores da instituição. Apenas este último é
entendido por Agamben como positivo, uma vez que os outros dois mostram seu
caráter poder/violência.
Dentro do conceito foucaultiano, a interpretação deste feita por Giorgio
Agamben que o dispositivo é “uma máquina que precisa ser destruída”. Para o autor,
o dispositivo é a ferramenta usada para manter a ordem. É o exercício do poder e da
violência.
O termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma
pura atividade de governo sem fundamento no Ser. Por isso os dispositivos devem
sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito
(AGAMBEN, 2009).
Para Agamben (2009) todo dispositivo implica um processo de subjetivação.
O que o autor propõe é a profanação do dispositivo, ou seja, restituí-lo ao livre uso
dos homens.
Por fim, o autor brasileiro José Luiz Braga que mais explora o termo
foucaultiano, dando destaque ao momento em que o dispositivo se expressa na
linguagem e, assim, formula uma adaptação do conceito à Ciência da Comunicação.
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Em entrevista a revista Dispositiva (2011), Braga afirmou que os dispositivos
interacionais

seriam

um

lugar

possível

para

se

estudar

os

fenômenos

comunicacionais, tornando possível um diálogo produtivo com a diversidade de
enfoques e abordagens observáveis no campo comunicacional. O pensador se
apropria da possibilidade de tratar de elementos heterogêneos que pragmaticamente
desenvolvem sistemas de relações perceptíveis na conjuntura social. Braga enfatiza
o aspecto interacional e, com isso, dá atenção às regras que caracterizam
dispositivos empiricamente perceptíveis. Em Braga (2011), o dispositivo é uma rede
de comunicação que as pessoas reconhecem como tal.
Na Comunicação o dispositivo seria uma forma mais ou menos padronizada
de circunscrever um parâmetro de comunicação. Por exemplo, uma igreja pode ser
lida como um dispositivo interacional, pois está presente no imaginário social um
modelo arquitetônico, um estilo comportamental, uma fatia do mercado musical,
práticas, ritos e cerimônias que transformam “igreja” num dispositivo interacional.
Uma instituição religiosa é uma forma de organização da linguagem. É a
organização de uma discursividade específica que gera interação entre as pessoas
e transforma-se no simbólico.
Não obstante, esses parâmetros comunicacionais não são singulares. Ignorar
as diferentes formas pelas quais um dispositivo interacional se organiza seria uma
aplicação engessada da teoria dos dispositivos interacionais. Não existe apenas um
tipo de igreja, de bar ou de festa. Mas sim, existem igrejas ricas e pobres, bares que
tocam jazz e que tocam música sertaneja, festas para crianças e para adultos.
Dessa forma, o dispositivo interacional adquire não uma, mas sim “constelações de
formas” que podem se tornar penetráveis no imaginário humano. A “essência” do
dispositivo permanece, mas caso seja feita uma especificação do ambiente
interacional isso revelará a presença de novos códigos e inferências.
Retomando a pergunta de pesquisa, precisamos identificar quais são as
diferentes interações ocorridas nas diferentes esferas do campo religioso para
entender suas condições existenciais, sendo a teoria dos dispositivos interacionais
um solo fértil para tal, por meio de uma aplicação teórico-metodológica. O
Movimento Cores faz parte de uma grande estrutura eclesiástica. Para que seja
possível entendê-lo é necessário analisar as segmentações dessa estrutura.
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No entanto, entende-se que teoria dos dispositivos interacionais oferece uma
análise que identifica as estruturas, mas não as problematiza nem as questiona5. Tal
tema necessita de uma perspectiva propriamente crítico-social.
Van Dijk (2008) expõe em seu livro Discurso e Poder que a Análise de
Discurso Crítica (ou Análise Crítica do Discurso) é um tipo de investigação analítica
discursiva apropriada para estudar situações específicas, tais como o abuso de
poder e a dominação. O analista deve adotar um posicionamento explícito com
fulcro de opor-se à desigualdade social, pois nessa análise não se espera uma
neutralidade do pesquisador (CIRINO; TUZZO, 2014). O foco da ACD está em como
as estruturas dos discursos reproduzem ou desafiam as relações de poder e
dominação na sociedade. Sem o discurso é entendido também como “prática social”
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). Para o referido autor, o discurso é uma prática
política e ideológica.
A Análise Crítica do Discurso fundamenta-se como apropriada para analisar o
corpus devido ser um movimento composto por homossexuais que exercem sua fé
em campo hostil. A homofobia, por exemplo, é um problema social com raízes
históricas, no qual as relações de poder6 são discursivas, seja em formas ditas ou
não ditas. O discurso realiza um trabalho ideológico e busca constituir a sociedade e
a cultura.
A análise crítica do discurso não se confunde com a análise de conteúdo
devido à forma pela qual cada uma é exercida. Na análise de conteúdo apenas de
analisa o que está posto e não se analisa os silenciamentos. Essa metodologia é
mais usada quando se há a presença de textos. Enquanto que, a Análise Crítica do
Discurso se fundamenta na interpretação e subjetividade. É também de suma
importância a exposição da relação de poder e da situação de desigualdade, com o
fulcro de denunciá-la.
Inicialmente, foi enumerada uma série de materiais concernentes ao tema
proposto (livros, artigos, palestras, dissertações, teses) sem o objetivo de esgotá-lo.
A pesquisa documental foi feita através do monitoramento de sites, redes sociais e
páginas oficiais de internet referentes à Igreja Batista da Lagoinha, como o site
oficial da igreja e contas no Instagram das organizações principais: Igreja Batista da

5

Ou, ao menos, isso não é seu foco principal.
Infere-se aqui a relação de poder do dado contexto, no qual o discurso de variadas lideranças
evangélicas gera um embate público contra a luta LGBT por seus direitos.
6
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Lagoinha (@igrejabatistadalagoinha), Lagoinha Savassi (@lagoinha_savassi), e o
ministério Movimento Cores (@movimentocores).
Essa estratégia levou à compreensão de quais seriam os posicionamentos e
silenciamentos praticados, tal como a prática social e interacional dos grupos,
especialmente quando falamos de cidadania e os direitos civis de populações LGBT.
Foi feita também a coleta de entrevistas com os principais personagens do
corpus, sendo eles: Priscila Coelho (líder do ministério Movimento Cores), Cecília
Bohrer (produtora do programa “Amplificador”, apresentado por Priscila), e os
pesquisadores Lygia Roque e Thiago Montalvão, autores de uma das primeiras
pesquisas de campo feitas no Movimento Cores, no ano de 2015.

Como parte da metodologia, o pesquisador utilizou-se também da
observação participante. Entendeu-se como relevante tudo aquilo que pôde ser
observados nos cultos, nos estudos bíblicos e até mesmo nos momentos de
descontração dos integrantes do corpus.
O pesquisador esteve na cidade de Belo Horizonte (MG) por cinco semanas,
do dia 6 de junho ao dia 5 de julho, para a realização da pesquisa de campo,
estando no bairro Santo Antônio, vizinho a Savassi (aproximadamente a 1,2 km da
igreja Lagoinha Savassi, onde ocorrem as reuniões do Movimento Cores). A
pesquisa de campo foi planejada com o objetivo de introduzir-se na realidade dos
membros do Movimento Cores, sendo o pesquisador aceito “como um” dos
participantes. Além disso, o pesquisador esteve também em outras reuniões formais
e informais ligadas a Igreja Batista da Lagoinha.
A metodologia observação-participante sugere que haja um “distanciamento”
do corpus, no sentido do que o pesquisador deve fazer dois movimentos
simultâneos: buscar a aceitação do grupo e, ao mesmo tempo, ser entendido pelo
grupo como um personagem distinto do mesmo. Salienta-se também a aprovação
da pesquisa no Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. O pesquisador
conserva consigo todos os formulários e autorizações devidamente assinados pelos
responsáveis.
Enquanto método de investigação, a Observação Participante possibilita obter
uma perspectiva holística e natural das matérias a serem estudadas. Entretanto, os
investigadores não devem restringir-se apenas a este tipo de observação apesar de
toda a utilidade que apresenta, tendo em vista que a observação participante
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somente fornece parâmetros para adentrar no campo, contudo não se ocupa de
fazer a análise crítica dos dados coletados. É conveniente complementar esta
metodologia de investigação com outras, no sentido de se “apurar o entendimento
da problemática em análise sob diversas perspectivas” (MÓNICO; ALFERES;
CASTRO; PARREIRA, 2017, p. 8). No caso, as já citadas: dispositivos interacionais,
ACD e pesquisa documental.
O pesquisador frequentou todas as reuniões públicas do Movimento Cores
(denominadas “Grupo Alegria” e “Grupo Entendidos”) nas segundas e quartas-feiras.
Como forma complementar de pesquisa, o autor também frequentou outros cultos
promovidos pela IBL (igreja sede) e Lagoinha Savassi, tais como o culto de jovens
de cada igreja e os cultos noturnos de domingo. Além disso, o pesquisador também
foi aceito em um ambiente mais íntimo e informal, assistindo a três jogos da Copa do
Mundo com Priscila Coelho e seus amigos próximos, sendo quase todos integrantes
do Movimento Cores.

Semana 1
Movimento
Cores: Grupo
Entendidos
(06/06/18)
Savassi Club:
Culto de Jovens
(09/06/18)
IBL Sede: Culto
Cristo Vivo
(10/06/18)

Quadro 1 – Atividades em observação participante
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Movimento
Cores: Grupo
Alegria
(11/06/18)
Movimento
Cores: Grupo
Entendidos
(13/06/18)
Savassi Club:
Culto de Jovens
(16/06/18)

Jogo do Brasil –
Copa do Mundo
(17/06/18)
IBL Sede: Culto
de Celebração
(17/06/18)
Movimento
Cores: Grupo
Alegria
(18/06/18)
Movimento
Cores: Grupo
Entendidos
(20/06/18)
Jogo do Brasil –
Copa do Mundo
(22/06/18)

Lagoinha
Savassi 2: Culto
noturno
(24/06/18)
Movimento
Cores: Grupo
Alegria
(25/06/18)
Jogo do Brasil –
Copa do Mundo
(27/06/18)
Movimento
Cores: Grupo
Entendidos
(27/06/18)
Visita a Rede
Super (28/06/18)

IBL: Culto da
IBL: Culto da
Juventude
Juventude
(23/06/18)
(30/06/18)
Fonte: elaborado pelo autor, 2018

Semana 5
Lagoinha
Savassi 2: Culto
noturno
(01/07/18)
Entrevista com
Priscila Coelho
(02/07/18)
Movimento
Cores: Grupo
Alegria
(02/07/18)
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Os resultados de pesquisa foram categorizados em grandes assuntos. Foram
estabelecidos três indicadores de análise: a regularidade, a discrepância
(contradições internas) e a intensidade (qualquer coisa que se destaque: a emoção,
o tom de voz, o arrebatamento, entre outros).
Os indicadores de análise são as sinalizações dos comportamentos
recorrentes nos dispositivos. As regularidades, discrepâncias e intensidades
verificadas em campo revelarão quais são as “regras do jogo” e também as
movimentações que “fogem” de tais regras.
Uma vez que o trabalho possui como método de pesquisa a observação
participante, as experiências vividas pelo pesquisador (seus relatos subjetivos a
partir de suas observações, e sentimentos de aceitação ou rejeição) também
constam como dados. Foi ofertado ao menos um parágrafo para cada uma das
descobertas, no qual o ocorrido é relatado, explicado e cita-se entre aspas o material
pinçado no banco de dados do pesquisador, disponível nos apêndices.
Cabe ressaltar que o material produzido é o retrato de um corpus que está
atualmente em movimento, sendo passível de sofrer transformações. A experiência
de campo é um retrato que ganhará novas contribuições em período oportuno, com
o fulcro de capturar as possíveis e futuras transformações que o corpus pode sofrer.
Nesse ínterim, uma das esferas que pode sofrer algum tipo de alteração é a
identidade do grupo estudado, a qual é o primeiro assunto a ser tratado nesse
trabalho.
Este documento apresenta os resultados desse trabalho de investigação feito
de forma presencial e repetitiva, trazendo esclarecimento sobre uma realidade
bastante atual e ainda pouco explorada não só pelas igrejas cristãs brasileiras
quanto também pelo ambiente acadêmico. Neste trabalho são apresentadas
informações introdutórias a respeito do corpus empírico, de forma que seja possível
a compreensão do que a Igreja Batista da Lagoinha representa para o contexto
evangélico brasileiro e o grau de influência que a mesma possui no cenário nacional.
No segundo capítulo, o pesquisador apresenta dados de sua investigação
“externa” ao corpus, feita nas redes sociais do grupo Movimento Cores. No terceiro
capítulo, a investigação continua – só que dessa vez, no ambiente “interno”,
comparando três diferentes ambientes de culto pela lente dos dispositivos
interacionais.
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No quarto e último capítulo são apresentadas questões específicas ao corpus,
as quais se destacaram em campo e, somadas com o debate teórico apresentado,
traz as respostas finais às problematizações de pesquisa.
Conclui-se o trabalho com uma reavaliação à luz da Teoria da Comunicação,
abordando quais seriam os significados sociais das estratégias discursivas do
referido ministério, tal como as reações a esse discurso.
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2

IDENTIDADE

E

DISCURSO

DOMINANTE:

UMA

ABORDAGEM

EXPLORATÓRIA

Não é possível falar do Movimento Cores sem contextualizar quem é a sua
instituição criadora e o que ela representa para diferentes nichos evangélicos
brasileiros. Para isso, faz-se uma breve digressão na história da Igreja Batista da
Lagoinha – aqui, em alguns momentos, sendo chamada de “IBL” ou apenas
“Lagoinha”.
Em décadas a fio, essa igreja passou por muitas mudanças até se
transformar numa gigante mundial, podendo ser comparada ao ministério Hillsong 7.
Chega-se um ponto em que a referida igreja começou a se envolver diretamente
com a política brasileira, e o ápice disso foi observado no último mês de janeiro.
Esse processo de anexação ao espectro político acaba por moldar o perfil de
membros da instituição e a prática discursiva pastor/fiel.

2.1 O contexto sócio-histórico do objeto de pesquisa

A história da Igreja Batista da Lagoinha começou em 20 de dezembro de
1957, sendo fundada por membros de uma igreja batista do Barro Preto, também de
Belo Horizonte8. O primeiro pastor da Igreja foi José Rego do Nascimento, vindo de
Vitória da Conquista, na Bahia.
Entrementes, detalhes sobre o pastorado de José Rego do Nascimento são
“pouco divulgados”. Ocorre que, por volta do ano 1964, Rego trouxe para a referida
igreja doutrinas e ensinamentos totalmente distintos do aceito pela vertente batista,
culminando na expulsão da IBL da Convenção das Igrejas Batistas do Brasil.
José Rego presidiu a IBL até 1966, sendo sucedido por alguns pastores. Em
1972 chega Márcio Valadão, o qual está na liderança da igreja até os dias de hoje.
Desde a chegada do Pr. Márcio, a Lagoinha cresceu vertiginosamente, mas o

7

Hillsong United é uma igreja e um grupo musical originalmente australiano, com filiais ao redor do
mundo. O grupo se destaca por obter o prestígio de celebridades mundialmente conhecidas – sendo
algumas delas membros da mesma. A IBL se assemelha ao Hillssong principalmente por ambas
serem comunidades eclesiásticas que se tornaram conhecidas devido aos seus grupos musicais.
8 AMPLIFICADOR – Conheça a história da Igreja Batista da Lagoinha. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKgkA93JgtU. Acesso em: 24 jan. 2019.
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“boom” de seu sucesso aconteceu no ano de 1998, que é quando a igreja ganhou os
holofotes do público evangélico brasileiro.
Com o objetivo de arrecadar fundos para uma obra missionária na Índia,
grupo musical da igreja intitulado “Diante do Trono” gravou o primeiro CD. O álbum
fez um sucesso tão grande que colocou o Diante do Trono entre os 40 artistas com
álbuns mais vendidos na história do Brasil, culminando em um crescimento
exponencial da própria igreja. Percebendo a influência que havia conquistado, a
Igreja Batista da Lagoinha iniciou o seu processo de midiatização e expansão de
unidades. A Igreja Batista da Lagoinha possui aproximadamente vinte filiais em Belo
Horizonte, fora outras cidades como Brasília, Niterói, São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Salvador, Tóquio, Orlando, Miami, Lisboa, Porto, Paris, Madrid, Londres e
outras9.
No ano 2000, a IBL inaugurou a Rede Super, seu canal de TV com
programações produzidas pela igreja e, em 1º de setembro 2011, surge a Rádio
Super FM (substituindo a rádio Nova Mundial, antes propriedade da Igreja Mundial
do Poder de Deus). Com o advento das redes sociais, a IBL também se apropriou
dessas plataformas e hoje, o número de contas e perfis que a Lagoinha possui nas
redes sociais é de difícil contabilização. Onde há um trabalho da IBL sendo
executado, existe uma publicação referente a ele nas redes sociais.
Hoje se observa que a IBL, além de ser um ícone referencial para diferentes
segmentos evangélicos, é “uma organização religiosa híbrida, mutacional, midiática
e com uma identidade que se faz e refaz, uma vez que já se ajustando a um tipo de
cultura que é, ao mesmo tempo, urbana, gospel, tecnológica, mercadológica e
comunicacional” (PEREIRA, 2011, p. 7).
A IBL influencia as igrejas brasileiras, e ela sabe disso. Uma das evidências
dessa afirmação está no lançamento que a Lagoinha fez do livro “Mídias Sociais na
Igreja”, que dá um passo a passo de como se pode organizar, estruturar e melhorar
a comunicação de igrejas e ministérios.

9

Esse pesquisador notou que grande parte das unidades internacionais foi inaugurada nos últimos
três anos.

26

Figura 1 – Site da IBL divulga lançamento de livro sobre redes sociais para igrejas

Fonte: IBL, 2018

No período de pesquisa exploratória, notou-se que as contas institucionais
que Igreja Batista Lagoinha possui nas principais redes sociais (Facebook,
Instagram e Twitter) somam 965 mil seguidores, enquanto a família Valadão10 soma
muito mais que isso (algo em torno de 6 milhões). Esse dado isolado sugere que as
“personalidades” da igreja são mais populares que a instituição em si, sendo assim
espécies de “influenciadores digitais”.

2.2 A inserção da IBL na política brasileira
“[...] Queremos ser esse sal que vai salgar. E nesta noite, de maneira
especial, estamos aqui como mídia. Envia teu povo para toda parte dessa
sociedade. E nós ousadamente declaramos que iremos, sim, para aquela
área mais temida pelas trevas, para que nossa invasão venha mudar a
história. Nós estamos indo, Satanás, para a política brasileira! E as portas
do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor! Sai! [...] É chegada a
hora da igreja!11” Oração feita por Ana Paula Valadão em culto público na
Igreja Batista da Lagoinha, outubro de 2014.

A “família” Valadão no caso seriam as “personalidades midiáticas” que a IBL e o Diante do Trono
propagaram no decorrer dos últimos vinte anos, sendo eles: Pr. Márcio, Ana Paula, André, Mariana e
Felippe Valadão.
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NMVLQ7Kkj5I. Acesso em: 24 jan. 2019.
10
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Em pleno período eleitoral, o referido anúncio público foi feito em um culto na
sede da igreja, seguido de um estrondoso aplauso dos presentes. A Lagoinha
esteve presente, de certa forma, na política local e regional12. Mas é logo após as
Jornadas de junho e o início da Operação Lava Jato que a IBL deu passos a níveis
nacionais.
Um dos primeiros passos na investida política a nível nacional – e que está
ainda mais voga no atual momento – foi no convite feito à pastora Damares Alves
para que a mesma integrasse o quadro ministerial da IBL. Hoje, ela se encontra à
frente do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos no governo do presidente
Jair Bolsonaro.
Antes que seu nome viesse à tona na mídia brasileira, boa parte dos
evangélicos já a conhecia.

Figura 2 – À esquerda, a pastora Damares Alves no vídeo que a "lançou" no meio evangélico
brasileiro. À direita, em 2016 já contratada pela Igreja Batista da Lagoinha, oferecendo o mesmo tipo
de palestra que a tornou conhecida

Fonte: YouTube (2013, 2016)

No ano de 2013, Damares era membro da Igreja do Evangelho Quadrangular,
e um de seus vídeos de tornou viral, hoje contando com aproximadamente 600.000
visualizações. Nele, a pastora alerta os presentes sobre uma série de
acontecimentos que supostamente a igreja evangélica deveria se preocupar:
12

Vale citar um caso específico. No ano de 2011, o vereador João Oscar (PRP) propôs um projeto
que vendia duas ruas do bairro São Cristóvão para a IBL, com o objetivo de aumentar a capacidade
de seu templo de 6 mil par 35 mil pessoas. O projeto foi derrubado por mandado de segurança
impetrado na Justiça, pois moradores seriam forçados a vender seus imóveis para a igreja. Disponível
em:
https://noticias.gospelmais.com.br/justica-derruba-projeto-venda-ruas-igreja-batista-lagoinha63663.html. Acesso em: 25 jan. 2019.
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professores de educação infantil sendo ensinados por professores holandeses a
masturbarem seus alunos, cartilhas que incentivavam (ou até mesmo forçavam)
crianças a experimentarem o sexo e “desabrocharem nos meninos seu lado feminino
e nas meninas seu lado masculino”. No mesmo vídeo, a pastora também defende a
escolha do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos, quando
outrora a ocupava. Esse vídeo foi copiado e exibido em várias igrejas evangélicas
brasileiras13, sendo razoável dizer que foi um dos principais conteúdos que construiu
no imaginário popular o denominado “kit gay”.
Pouco mais de um mês após a viralização, o mesmo site que levou esse
vídeo a viralizar, divulgou outro post pedindo desculpas por tê-lo feito. Isso ocorreu
após Magali do Nascimento Cunha, doutora em Ciências da Comunicação e
professora da Universidade Metodista de São Paulo, fazer uma análise detalhada do
conteúdo e fontes oferecidas pela pastora. A referida professora concluiu com as
seguintes palavras:
O discurso tem um tom nítido de violência simbólica com a audiência [...] É
uma nítida manipulação de textos e informações para se adequarem,
ilicitamente, ao seu discurso, somada ao fornecimento de dados
inexistentes ou inverídicos e às histórias sem referências, que podem
perfeitamente ser ficção, com o intuito, pelo visto alcançado, de criar
incômodo entre a audiência religiosa, na clássica estratégia de reforçar
imaginários quanto aos inimigos. Portanto, o sucesso do vídeo da palestra
entre grupos cristãos e dos inúmeros comentários de indignação quanto aos
conteúdos expostos e de apoio à "coragem" da palestrante, podem ser
explicados pela linguagem agressiva utilizada e o apelo emocional no
discurso que ao mesmo tempo em que torna inquestionáveis os argumentos
(a palestra é apresentada durante um culto evangélico, colocando-lhe num
ambiente de sacralidade e verdade) dá um caráter de credibilidade à
palavra de alguém que se apresenta não só como política, mas como mãe,
educadora e cristã. Fica nítido que a Frente Parlamentar Evangélica está
sendo "bem" assessorada a estabelecer um confronto político sem
precedentes no País. Damares Alves deixa isto bem claro (CUNHA, 2013,
não paginado)14.

Como já é de se imaginar, a refutação textual não foi suficiente para impedir
os discursos manipulados de Damares15, que seguiu fazendo-os, agora na Igreja

13

Aqui, o pesquisador usou um dado empírico, pois acompanhou a viralização desse vídeo e a sua
refutação em 2013.
14 Disponível em: http://portal.metodista.br/fateo/noticias/midia-religiao-e-politica-professora-da-fateoanalisa-palestra-de-assessora-parlamentar. Acesso em: 25 jan. 2019.
15 No vídeo da imagem usada como ilustração da pastora Damares na Lagoinha, a mesma alega que
professoras da rede pública estariam ensinando doutrinas do satanismo e compartilhando de
artefatos
relacionados
à
magia
negra
para
alunos.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/results?search_query=damares+alves+lagoinha. Acesso em: 25 jan. 2019.
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Batista da Lagoinha como membro do quadro ministerial e também à frente de um
ministério da IBL, chamado “Infância Protegida”.
Ao procurarmos a respeito do que seria esse tipo de “ação social”, lê-se no
site da igreja que “o Espaço Infância Protegida tem como público-alvo a criança,
com o foco em atender, principalmente, crianças que estejam passando por
qualquer tipo de problema ligado à sexualidade, transtorno de identidade e que
estejam sofrendo qualquer tipo de violência, abuso ou exploração sexual. Quanto
aos adultos, é oferecido aconselhamento sobre como lidar com a criança no
processo que ela estiver passando, durante todo o seu acompanhamento no
Espaço16”.
Dois anos à frente, em 2018, o site da Igreja Batista da Lagoinha noticiou com
aspas ao pastor presidente, Márcio Valadão, que a pastora Damares seria a mais
nova ministra do governo de Jair Bolsonaro: “Para nós é motivo de alegria e uma
grande honra saber que a pastora da nossa amada Igreja da Lagoinha Damares
Alves assumiu o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no Governo
Federal. Isso representa um sinal de esperança para um Brasil mais justo e para
todos17.”
A ministra é o maior elo que a IBL possui com o atual governo, mas não o
único. Também no ano de 2016, o músico André Valadão (filho de Márcio Valadão e
integrante do grupo Diante do Trono) convidou o procurador da república Deltan
Dallagnol para dar uma palestra no templo principal para os seis mil presentes.
O procurador esteve presente na IBL por pelo menos duas vezes: em agosto
de 2016, no “Culto Fé” (que acontece às terças-feiras) e em fevereiro de 2017.
Nessa última, a reação da audiência não foi das melhores. Muitos chegaram a dar
as costas e ir embora, insatisfeitos com o caráter político do culto. Na semana
posterior, André Valadão trouxe o ocorrido ao púlpito, chamando os presentes de
“tolos” e pedindo para “que isso nunca mais aconteça18”.

16

Disponível em: https://www.lagoinha.com/ibl-noticia/ministerio-infancia-protegida-cuidar-da-criancae-transformar-o-futuro/. Acesso em: 25 jan. 2019.
17 Disponível em: https://www.lagoinha.com/ibl-noticia/pastora-da-lagoinha-damares-alves-assumiraministerio-de-direitos-humanos-familia-e-mulheres-no-proximo-governo-federal/. Acesso em: 25 jan.
2019.
18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YhawXMUSPdc. Acesso em: 25 jan. 2019.
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Figura 3 – Deltan Dallagnol concede uma palestra a membros da IBL, abordando assuntos como
corrupção, sistema penal brasileiro e, claro, Operação Lava Jato

Fonte: YouTube (2016)

Outro dado relevante a respeito dos posicionamentos políticos que a IBL
desenvolveu foi ao conceder um apoio institucionalizado ao então candidato a
presidência, Jair Bolsonaro. Tal apoio foi manifestado várias vezes por meio das
redes sociais da família Valadão, em contraposição a políticos e partidos de
esquerda, sendo esses não colocados como meros adversários políticos, mas sim
como adversários do povo evangélico.
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Figura 4 – Pastor Márcio Valadão, presidente da IBL, orando pelo presidente eleito em Brasília

Fonte: Instagram (2018)

A aproximação com Jair Bolsonaro aconteceu em novembro quando sua
esposa concedeu uma entrevista para a Rede Super19, emissora da IBL. No dia 13
de dezembro, o Pr. Márcio Valadão divulgou uma foto em suas redes sociais orando
pelo presidente eleito, em Brasília, com o mesmo ao seu lado. A esposa do
presidente, Michelle Bolsonaro, também concedeu em dezembro uma entrevista
para o Programa “Sempre Feliz”, da Rede Super.
Em maio de 2016, a pastora evangélica Damares Alves anunciou, do alto do
púlpito da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que era chegada a hora
“de a igreja governar20”.
Os discursos de Ana Paula Valadão sobre a entrada da igreja na política e as
falas de Damares Alves são algumas das recorrentes declarações que podem ser
pinçadas. Elas fazem parte de uma perspectiva religiosa que está ligada a uma ideia
ainda pouco explorada pela literatura socioantropológica, a da Teologia do Domínio.
Essa crença direciona o público evangélico num sentido oposto ao do
ostracismo. De acordo com Rosas, “crê-se que os crentes, ‘verdadeiros’
receptáculos da graça de Deus, ao ocuparem os altos postos de poder, farão com
que todo o país receba as bênçãos advindas do alto” (ROSAS, 2015, p. 69).
19

Disponível em: https://www.lagoinha.com/ibl-noticia/michelle-bolsonaro-da-entrevista-a-rede-superassista-nesta-quarta-feira-21-no-programa-sempre-feliz/. Acesso em: 25 jan. 2019.
20 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2019/02/02/Qual-o-pesoevang%C3%A9lico-na-pol%C3%ADtica-segundo-esta-pesquisadora. Acesso em: 07 fev. 2019.
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Enfatiza-se a intervenção de Deus de forma recorrente e cotidiana ainda nos dias
atuais. Predomina a crença de que Deus fala com o seu povo, expõe sua vontade,
revela perigos da vida e beneficia os fiéis de dons religiosos.
A pesquisadora da UFMG nos lembra que a Teologia do Domínio tem origem
norte-americana, sobretudo nas produções do teólogo Peter Wagner 21 (1930 –
2016). Tal autor defendia o domínio e a autoridade sobre a Terra foi dada por Deus
aos homens desde Adão, porém foram perdidos em função do primeiro pecado.
Recuperados por Jesus através do sacrifício vicário, devem ser então retomados
pelos crentes. Isso se daria por meio de luta espiritual contra o diabo, que estaria
bloqueando a atmosfera da terra e impedindo o fluxo do céu e a emanação de
bênçãos.
Tal posicionamento está bastante ligado a uma visão espiritualista do mundo,
na qual todo líder político ou pessoa de proeminência estaria sendo guiada
espiritualmente por Deus ou espíritos malignos.
Essa perspectiva tem o escopo de levar fiéis a crerem que a vontade de Deus
é que o seu povo passe a “dominar” a sociedade na qual vive, pois isso promoveria
paz, justiça, saúde, alegria, harmonia, amor, liberdade e prosperidade para a
humanidade. Para que isso aconteça, é necessário que as pessoas que carregam
essa identidade cristã procurem galgar posições de poder e prestígio social, como
no campo do governo, das artes e da mídia (WAGNER, 1993).

2.3 O surgimento de um contraponto

No dia 22 de abril de 2011 acontecia o 12º Congresso de Louvor e Adoração
Diante do Trono. Ana Paula Valadão (líder do referido grupo musical e filha do
pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha) estava ministrando ao microfone.
Em determinado momento chama uma moça para o palco. Ela possui aparência
jovem, usa camiseta, jeans, e um cabelo rastafári. Essa jovem concederá um de
seus primeiros e mais conhecidos testemunhos.
“(...) é meio complicado falar sobre isso pra mim. Então vou tentar ser
rápida22”

Vale informar que ele foi o criou do termo “terceira onda”, para referir-se a igrejas neopentecostais.
Testemunho da apresentadora Priscila Coelho - XII Congresso de Louvor Diante do Trono.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yxPVDtOEBas&t=172s. Acesso em: 25 out. 2018.
21
22
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Em uma fala de menos de quatro minutos, Priscila conta detalhes pessoais
sobre seu passado recente: era viciada em álcool, em drogas, viveu uma vida de
“muita loucura” e que, para completar, era lésbica. Ela também narra que em 2008
participou do “Impacto Vida” (um retiro espiritual da Igreja Batista da Lagoinha
voltado para pessoas não convertidas) e que naquele evento, teve um encontro
genuíno com Deus. A cada declaração de Priscila, a platéia de aproximadamente
três mil fiéis aplaude e dá glórias.

Figura 5 - Declaração de Priscila a plateia

Fonte: YouTube (2014)

“(...) e eu lembro que um dia eu me perguntava: ‘como eu vou sair do
homossexualismo? Porque é tudo diferente, você tem que reorganizar sua mente
em tudo’. E Deus respondeu: ‘é só você me seguir. Eu te mostro o caminho’”23. Logo
após essa fala, toda a igreja se coloca de pé aplaudindo, grandes refletores se
ascendem e a banda que tocava uma melodia emotiva aumenta seu volume, criando
um cenário de grande emoção naquele espaço.
Nascida em 1984 na cidade de Belo Horizonte e filha de pastores
evangélicos, Priscila é descrita no site da Rede Super como missionária e estudante
de Teologia Pastoral pelo Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono –
CTMDT.
Priscila Coelho possui dezenas de testemunhos como esses disponíveis nas
redes sociais. Os principais materiais somam em torno de 400 mil visualizações no
YouTube e contém basicamente o mesmo discurso. Não se encontra nada que fale
sobre sua infância e adolescência. Seu passado não é citado nem mesmo em um

23

Testemunho da apresentadora Priscila Coelho - XII Congresso de Louvor Diante do Trono.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yxPVDtOEBas&t=172s. Acesso em: 25 out. 2018.
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macro contexto. Em raros momentos, Priscila revela ter sofrido um abuso sexual por
um vizinho aos cinco anos de idade.
“(...) eu não me lembro direito de como foi tudo. Eu não lembro se chorei, mas
lembro de como foi o ato e de tudo que isso desencadeou na minha vida. Logo
depois disso sexo se tornou algo muito comum pra mim, na infância24”

Ao ser questionada por esse pesquisador sobre como ela baliza a sua
religiosidade com sua sexualidade, Priscila responde:
“(...) Eu me reconheço “estando LGBT”. Em desejos afetivos e sexuais ainda
por mulheres”, mas “(...) Minha orientação é essa até que Deus mude, aí é com Ele.
E filha de Deus!” (Apêndice B).

A experiência metafísica que alega ter sofrido e alterado de sua conduta de
vida, em especial a sua sexualidade, é material de inspiração e controvérsia. Isso foi
constatado no pré-teste desse trabalho (Apêndice D), o qual analisou o vídeo
testemunhal de Priscila com mais acessos25.
Figura 6 – Priscila Coelho no dia 16 de julho de 2017, juntamente com membros do Movimento
Cores, num ato evangelístico na 20º Parada Gay de Belo Horizonte

Fonte: Instagram @movimentocores (2017)

24

De tudo um pouco: Priscila Coelho relembra abuso sexual sofrido na infância. Disponível em:
https://youtu.be/yjIKAZXopGM. Acesso em: 26 out. 2018.
25 Para mais detalhes, sugere-se verificar o Apêndice D.
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Priscila é um cartão de visitas do ministério que lideraria futuramente. O seu
testemunho funciona como “capital simbólico: um mecanismo legitimador de cada
tipo de capital como um recurso” (RECUERO, 2014, p. 45). No caso, um recurso que
reforça a veracidade da transformação alegada e também fornecedor de
legitimidade para o capital social que hoje ocupa, como líder de um ministério. A vida
cristã de Priscila é puro capital social (BOURDIEU, 1980). O referido autor o
descreve como:
[...] o conjunto de recursos reais ou potenciais ligados à posse de um
conjunto durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
conhecimento e reconhecimento mútuo. Em outros termos, o capital social é
a vinculação manifesto a um grupo, entendido como o conjunto não apenas
dotado de características comuns, mas também unidos por relações
permanentes e reciprocamente úteis. Essas relações não podem ser
reduzidas aos critérios de proximidade no espaço – seja físico, econômico
ou social - pois são fundadas sobre trocar ao mesmo tempo materiais e
simbólicas (BOURDIEU, 1980, p. 2).

À medida que Priscila Coelho transitou por igrejas e contou seu testemunho
ela ganhou, gradativamente, prestígio, credibilidade e confiança de um nicho
evangélico. De acordo com Martino (2013, p. 105), é possível verificar que Priscila
se transformou no “produto simbólico produzido pelas instituições religiosas que
precisa aparecer para ser reconhecido. Mais do que isso, precisa provar que é
melhor”. E vai além: “O único caminho para isso no mundo atual é a mídia”
(MARTINO, 2013, p. 105).
E exatamente isso ocorre. No mesmo ano em que Priscila concedeu o
testemunho anteriormente referido, ela foi convidada para iniciar sua carreira como
apresentadora no programa “Amplificador” na Rede Super, propriedade da IBL.
O “Amplificador” é um programa que reúne temas os quais concernem à vida
de um jovem evangélico e também seu nicho cultural. Cecília Boher – uma das
produtoras da Rede Super – descreve o Amplificador como “(...) um programa...
cultural. Ele é mais musical porque a gente passa clipes e a gente grava mais com
banda, artistas, mas tem também vídeos de pregações, entram matérias de alguns
lugares sobre grafite, street dance... um quadro nerd que fala sobre filmes, jogos.
Então é voltado mais pra essa questão cultural mesmo”. (Apêndice A)
O alcance de público que Priscila tinha na internet ganhou mais um formato
midiático no qual 132 cidades são alcançadas pela emissora (Apêndice A). Num
vídeo comemorativo de seis anos do programa – que permanece até os dias de hoje
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– Priscila Coelho é descrita como “irreverente”, de “visual despojado” e com uma
“capacidade nata para se comunicar”. O programa em atua como apresentadora é
definido como de “cultura jovem, o qual também leva e conhecimento da palavra de
Deus”.
O site da Rede Super traz uma breve descrição de Priscila, que a define como
“uma pessoa com habilidade nata para se comunicar”. Na mesma página do site há
outra breve descrição sobre Priscila. Dessa vez abordando seu passado: “‘Viciada
em várias coisas eu fui. Viciada em sexo, pornografia, droga, mulher, mentira’. Essa
era a vida de Priscila Coelho antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador”
Embora possa ser chamada de “líder”, Priscila Coelho está muito longe de
alcançar a fama de seus colegas de ministério. Uma vez que a Igreja Batista da
Lagoinha possui muitas personalidades bastante seguidas nas redes sociais, Priscila
apenas “rivaliza” digitalmente com o mais jovem deles.

Gráfico 1 – Comparativo entre seguidores de Priscila Coelho e demais personalidades da Igreja
Batista da Lagoinha no Instagram
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Fonte: elaborado pelo autor, 2018

Fazendo um paralelo apenas entre Priscila e pastores com os quais esse
pesquisador obteve contato em campo, podemos perceber uma discrepância de
capital social entre os tais. Contando com 18.700 followers, Priscila “ganha” apenas
de Vitinho (um jovem pastor de 24 anos, responsável pelos cultos de sábado da
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Lagoinha Savassi, o SVS Club). À sua frente estão Pr. Flavinho (titular da Lagoinha
Savassi) e Vinícius Zulato (responsável pelo “Culto Cristo Vivo” na IBL) ambos na
faixa de 65 mil seguidores. Segue à frente o “pontífice” Márcio Valadão (presidente
da Igreja Batista da Lagoinha) e, como líder absoluto, o Pr. Lucinho Barreto.
Ainda falando de Lucinho, vale ressaltar que seus 1,1 milhão de seguidores
não surgiu do nada. O mesmo já era um pastor bastante conhecido enquanto líder
da Igreja Batista Getsêmani26, sendo contratado em 2012 pela IBL e, assim,
ganhando alcance nacional. Em pouco tempo, o referido líder também começou a
chamar atenção por suas declarações polêmicas como, por exemplo, quando disse
em 2013 que policiais seriam “instrumentos de Deus para dar tiro na cabeça de
bandidos27”.
Outras falas como essa já aconteceram antes, porém com menos – ou
nenhuma – repercussão. Cita-se, por exemplo, uma parte da série “Reforme-se28”,
um compilado de preleções temáticas em virtude dos 500 anos da Reforma
Protestante. Em determinado momento, Lucinho declara aos fiéis presentes, seguido
de aplausos:
“(...) Eu tenho dois filhos: um menino e uma menina. A Emily e o Davi. Se um
dia o Davi aparecer em casa com o papo de que não é menino e a minha filha de
que não é menina... aí meu querido, a coisa vai ficar feia!”

Lucinho não é o único. Os irmãos Ana Paula (a que dividiu palco com Priscila
em seu testemunho) e André Valadão (vocalistas da antiga banda Diante do Trono e
os maiores nomes da IBL29) também já ganharam os holofotes da mídia “secular”
por conta de seus posicionamentos polêmicos. Toma-se como exemplo um caso
bastante repercutido no ano de 2016, em que, a cantora chegou ao ranking dos mais

26 Pastor Lucinho Barreto comunica sua saída da Igreja Batista Getsêmani. Disponível em:
https://noticias.gospelprime.com.br/pastor-lucinho-barreto-comunica-sua-saida-da-igreja-batistagetsemani/. Acesso em: 03 nov. 2018.
27 “Tem gente que precisa tomar tiro!”: a loucura do novo pastor que se autodenomina “referência da
juventude”. Disponível em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/tem-gente-que-precisa-tomartiro-a-loucura-do-novo-pastor-que-se-autodenomina-referencia-da-juventude/. Acesso em: 03 nov.
2018.
28 A Falsa Reforma | Série Reforme-se | Pr. Lucinho (07/10/2017). Disponível em:
http://prlucinho.com.br/videos/a-falsa-reforma-serie-reforme-se-pr-lucinho-07102017/. Acesso em: 03
nov. 2018.
29 Apenas no Instagram, os irmãos somam 3,6 milhões de seguidores.
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citados do Twitter após lançar a hashtag “#SantaIndignação”30, onde propunha
boicote à loja de departamentos C&A por sua campanha de Dia dos Namorados por
coleção de roupas sem gênero. Já em 2018, os irmãos fizeram militância digital para
o então candidato a presidência Jair Messias Bolsonaro.
Priscila não comunga com essas ideias. Aliás, a missionária diverge que
várias opiniões e declarações que podem ser consideradas preponderantes na igreja
a qual faz parte. Elas são raramente expostas e, quando isso ocorre, são sutilmente
transmitidas.
De modo pouco perceptível, um stories foi publicado no dia seguinte às
eleições no Instagram do Movimento Cores, em resposta à eleição de Jair
Bolsonaro: “Deus não solta nossa mão! Vamos juntos!”. O mesmo fazia referência à
campanha “Ninguém solta a mão de ninguém”, uma frase de resistência – que
viralizou – em relação ao governo que viria. Já em suas redes pessoais, no mesmo
dia, Priscila foi um pouco mais explícita.
Em uma das publicações, ela escreve: “Resistiremos espalhando o Amor! (...)
Os tempos são difíceis, mas Deus segue no controle de TUDO!”. Dias antes, Priscila
repostou em suas redes pessoas textos de Antonio Carlos Costa 31: “A Agenda
Moralista da Igreja em Época de Eleição”, o qual fazia duras críticas à forma como a
igreja cristã brasileira, de acordo com o autor do conteúdo, “concedeu seu apoio
institucional ao então presidente eleito e como a pauta moral seguida pela mesma é
insensata ao tentar subtrair as liberdades das pessoas homoafetivas”.
Sabe-se que Priscila já esteve em contato com Pr. Lucinho por pelo menos
duas vezes, ambas no extinto programa da Rede Super “Nunca É Tarde” 32. Em
ambas, Priscila Coelho falou sobre seu testemunho de vida e da homossexualidade
em si, não havendo nenhuma espécie de debate de ideias entre os personagens.
Percebe-se até o momento que Priscila, embora seja uma figura menos
“midiatizada” que outros líderes da IBL, tornou-se uma espécie de “pessoa pública” a
partir do momento que começou a conceder testemunhos em 2011, mas é somente

30 Ana Paula Valadão pede boicote à campanha da C&A: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/anapaula-valadao-pede-boicote-a-campanha-do-dia-dos-namorados-da-c-amp-a-e-provoca-polemica-naweb/. Acesso em: 03 nov. 2018.
31
Antonio Carlos Costa é pastor e presidente da ONG Rio de Paz no Rio de Janeiro e se transformou
em 2018 numa espécie de símbolo do antagonismo religioso à candidatura de Jair Bolsonaro. Sua
crítica em relação à postura das igrejas. Um de seus vídeos de protesto, por exemplo, quase 1,5
milhões de visualizações em quinze dias.
32 Um desses encontros foi material de pré-teste deste trabalho, disponível entre os apêndices.
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em 2015 que Priscila se apresenta como uma líder de fato, uma vez que se tornou
fundadora do então objeto de estudo.
2.4 Mecanismos de operação do discurso dominante

O conjunto prévio de informações serve para evidenciar que a Lagoinha não é
apenas um mero templo que professa cosmovisão cristã, mas sim uma forte
instituição que promove aos seus seguidores uma posição político-religiosa
conservadora e, nesse ínterim, preponderante.
Com base nesse pensamento, deve-se entender que o discurso não seria um
mero resultado – ou uma configuração – de algum tipo de ação dentro do campo. O
discurso “é a coisa para qual e pela qual essa luta existe, o discurso é o poder a ser
tomado” (FOUCAULT, 1988, p. 110).
O conceito de discurso dominante nas leituras de Foucault e Fairclough
auxilia na tarefa de identificar e analisar o discurso, fornecendo uma matriz, isto é,
uma forma de analisar a prática social à qual pertence o discurso em termos de
relação de poder. Compreender o discurso dominante é uma forma de verificar se
essas relações de poder reiteram o referencial ou “[...] desafiam as hegemonias
existentes - como um modelo – uma forma de analisar a própria prática discursiva
como modo de luta hegemônica que reproduz, reestrutura ou desafia ordens de
discurso existentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126).
Não podemos enxergar a ideia de discurso dominante como uma força onde
um sujeito está submetendo e subjugando o outro, mas sim como “a construção de
alianças e a integração muito mais que simplesmente a dominação de classes
subalternas, mediante concessões ou meios ideológicos para ganhar seu
consentimento” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122).
Vale dizer que o discurso “discurso dominante” não é terminantemente
opositor ao discurso dominado. O filósofo francês aborda no primeiro volume de
História da Sexualidade, “não existe um discurso do poder de um lado e, em face
dele, um outro contraposto” (FOUCAULT, 1975, p. 111). Não existe uma rivalidade
declarada. Aliás, o discurso do sujeito dominado pode conter uma rivalidade
imperceptível para o próprio falante. “Podem existir discursos diferentes e mesmo
contraditórios dentro de uma mesma estratégia; podem, ao contrário, circular sem
mudar de forma entre estratégias opostas” (FOUCAULT, 1975, p. 111).
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Dentro de uma instituição como a IBL, o discurso dominante funciona como
uma linha predominante dentro de uma igreja que já é conhecida por ser “uma
rubrica sob a qual são organizadas inúmeras atividades e projetos: congressos,
seminários, caravanas, viagens etc.” (ROSAS, 2015, p. 20). Fairclough amplia esse
conceito de Foucault (um pensamento/discurso dominante e legitimado enquanto
outras formas de pensamento e de discurso que também existem são
marginalizadas). Isso significa que a IBL enquanto instituição grande e repleta de
microrrealidades precisa “calar” ou pelo menos jogar para debaixo do tapete as
linhas de pensamento que divergem daquilo que sua cúpula administrativa tenta
repassar a sociedade como um todo.
Essa dicotomia é necessária as situações que serão aqui expostas. Não
existe dominação sem dominado, ou mesmo um discurso legitimado sem a presença
de outro discurso, por sua vez invalidado. Num segundo momento, é preciso lembrar
que mundo da vida (Habermas) é dialético, constituído de conflito. Por mais que uma
instituição tenha um discurso dominante, este deve agir de forma maleável. Brechas
são abertas para que o discurso minoritário possa, também, fazer parte do discurso
preponderante e assim se sintam confortáveis nesse cenário.
Em contrapartida, a instituição dominante é a que controla o que pode ou não
pode “entrar” e ser acoplado a si. As partes que parecerem “interessantes” ao
dominante são selecionadas33, de forma que o discurso preponderante não seja
desestruturado. Esse movimento funciona quase que como uma forma de evitar
conflitos maiores, ou até mesmo uma estratégia de sobrevivência.
Um exemplo dessa “permissão” concedida por um discurso dominante está
na dualidade percebida Batista da Lagoinha na apresentação pessoal dos fiéis – a
qual será posteriormente abordada. Ao mesmo tempo em que a homossexualidade
é absolutamente condenável, parece haver uma abertura em relação a um “estilo”,
ou outros pontos específicos. A igreja veio se tornando conhecida por “atrair e tolerar
um grande número de rapazes que apresentam fala e trejeitos feminilizados e que
se preocupam com o uso de roupas de marcas famosas, brincos e acessórios”
(ROSAS, 2015, p. 226). Tais atributos seriam aceitáveis por serem revestidos da
justificativa de que não funcionam como prioridade na vida da pessoa. Assim como a

Percebeu-se no campo que existe uma “cota” na recepção desse discurso. Ele chega a grau
máximo e novas aberturas não serão concedidas.
33
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vaidade feminina, a masculina é interpretada como zelo com o que é dado por Deus,
o que inclui o corpo.
Outro exemplo da “concessão” foi testemunhado por este pesquisador no
estudo de campo. No caso, essa está ligada a leituras do que seriam condutas
pecaminosas no seio eclesiástico. Um trecho do caderno de campo remete a isso:
“(...) Esse preletor já havia chamado a atenção na primeira vez por aparentar
ser uma pessoa ‘contracultura’. Isso é parcialmente confirmado quando ele disse em
sua oração que ‘um dia haverá um lugar onde não haverá racismo, machismo e
homofobia’, que será o céu, a terra prometida” (Caderno de campo, Pregação na
Lagoinha Savassi, 01/07/2018).

Ora, tal afirmação seria impossível na IBL Sede – ou, pelo menos, não sem
gerar algum tipo de incômodo ou alguma espécie de rotulação pejorativa ao falante,
pois nota-se que o discurso de seus líderes e o perfil de seus membros se conecta a
outro conjunto de ideias. No caso, uma mentalidade que oscila entre o não
reconhecimento da existência da homofobia, do racismo e do machismo ou uma
releitura do que seriam esses conceitos. No âmbito geral, o discurso conservador
ignora essas realidades e acusa de ser uma “vitimização” dos sujeitos.
É nesse solo que nasceu o corpus de pesquisa desse trabalho e, assim, é
possível inferir de forma prévia em quais são as condições o LGBT+ é percebido
dentro desse sistema. Segue-se então com duas análises mais aprofundadas, as
quais investigaram as situações experimentadas pelo corpus em sua parte “externa”
(as redes sociais), e sua parte “interna” (as estruturas de poder da Igreja que estão
inseridos).
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3 O MINISTÉRIO MOVIMENTO CORES: O CONTEXTO PARTICULAR DO
CORPUS

O corpus empírico deste trabalho localiza-se no nobre e boêmio bairro
Savassi, na cidade de Belo Horizonte (MG). Nesse local foi edificada uma das mais
importantes e estratégicas unidades da IBL, onde antigamente havia uma boate
voltada para o público sertanejo: a Lagoinha Savassi.
Com o objetivo de “alcançar espiritualmente” esse bairro, a Lagoinha Savassi
é uma versão mais jovem e mais moderna da IBL. A igreja é composta
majoritariamente por jovens que aparentam ser de classe média e média alta. Fora
isso, outros detalhes chamam a atenção da igreja. Será possível verificar mais a
frente que os participantes dessa comunidade são diferentes de qualquer outro
grupo que aparente ser similar a eles no que tange as interações do campo
religioso.
Esse grupo “Movimento Cores” é um ministério criado e integralmente
mantido pela Igreja Batista da Lagoinha. O nome “Cores” é, basicamente, uma
referência a homoafetividade. Na sequência deste trabalho, será apresentado que
Cores não é como as chamadas “igrejas inclusivas34” (que quase sempre se
resumem a igrejas independentes e de pequeno porte35), e sim é um dos inúmeros
ministérios que integra a Igreja Batista da Lagoinha. Ocorre que o Movimento Cores
é um projeto que foi criado exclusivamente para a Lagoinha Savassi, não sendo
visto em mais nenhuma outra unidade da IBL.
Após a graduação de Priscila Coelho pelo CTDMT e estando ela já atuando
no programa Amplificador, o “Movimento Cores” foi idealizado pela própria
missionária, que sentia a necessidade de um espaço para que o público LGBT+
tivesse um local seguro para congregar e, ao mesmo tempo, discutir assuntos
referentes à sua condição a partir de uma visão bíblica. O grupo foi autorizado pela
cúpula da Igreja Batista da Lagoinha desde 2014 e, desde então, o sustenta
financeiramente.
Em vídeos no canal da Rede Super no Youtube, Priscila concede entrevistas
para divulgar a existência do ministério. Nelas, alega que o grupo oferece

34
35

Será discutido um pouco mais sobre esse assunto no item seguinte.
Se comparadas a igrejas heteronormativas.
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“orientação espiritual sobre sexualidade36”. Ao ser interpelada por este pesquisador
sobre como esse grupo foi idealizado, Priscila respondeu:
“(...) A ideia do Cores veio da necessidade. Eu sou convertida há dez anos e
a galera sempre tocou muito nesse assunto: “como é que você dá conta de segurar
a onda na questão da sexualidade?”, que é uma coisa muito questionada. E eu
sempre falei: “eu dou conta com Deus!”. Com as dificuldades, mas com Ele do
mesmo jeito. E eu não vejo muito segredo. É igual a qualquer outro cristão. A minha
dificuldade é só essa. Poderia ser outra. Então todos ficavam querendo entender,
querendo ajuda. E eu comecei a orar, porque era tudo que eu não queria. Eu vim do
contexto e não queria voltar para ele. (...)Inicialmente era complicado, mas aí eu fui
orando, entendendo essa necessidade e foi nascendo o amor. Então eu lembro que
eu fui para casa um dia e veio o nome: “Cores”. Fui ao meu pastor expliquei toda a
minha questão para ele, a parada toda” (Apêndice B).
Figura 7 – Participantes do Movimento Cores em reunião de estudo bíblico

Fonte: Intagram @movimentocores (2018)

“(...) Ele [pastor Márcio Valadão] falou: “Filha, para cada peixe existe um tipo
de isca. Você é um tipo de isca específico para essa galera” (Apêndice B).

Suas atividades são semanais e envolvem encontros nas segundas, quartas e
sábados. Esses encontros possuem diferentes objetivos: há o “Grupo Entendidos”,
nome dado à reunião de estudo bíblico do grupo, há o “Culto Alegria”, no qual
36

Trecho extraído de uma notícia referente ao MC no site da Rede Super.
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acontece o momento litúrgico e de adoração e há também o “Movimento Cores na
Rua”: esse último não é divulgado pelas redes sociais, pois consiste em atividades e
reuniões na casa de pessoas que já participam do grupo.
Como apresentadora do programa Amplificador, Priscila usa dessa posição
para divulgar a existência e as atividades do grupo:
“(...) ‘Pô, se você é LGBT tem um espaço onde a gente apóia vocês, ama
vocês e é comunicado o evangelho’. Então a gente faz isso dessa forma mesmo. Eu
informo meu WhatsApp [na programação] e a galera vai chegando (Apêndice B).
De acordo com a missionária, essa divulgação surte efeito e muitas pessoas
se tornaram membros do ministério após obter informações sobre ele pela TV. Mas
o maior número de frequentadores veio por meio das redes sociais e indicação de
amigos que vieram pelas redes (Apêndice B).
Dentro do Movimento Cores o homossexual possui um espaço adaptado para
suas – possíveis – preferências. Há reuniões apenas com o intuito de agregar novas
pessoas e fortalecer laços entre os participantes, como as partidas de futebol
semanais para meninas. O Movimento Cores também possui um ministério de louvor
próprio, onde eles fazem a música (prerrogativa que, em geral, não teriam em
igrejas heteronormativas).
Da mesma forma que Priscila Coelho possui posicionamentos que divergem
do quadro ministerial de sua igreja, os membros desse ministério também possuem
um discurso oposto ao praticado pelo cristianismo mainstream. Dá-se um exemplo:
em ocasiões específicas os participantes do grupo fazem evangelismo na Parada do
Orgulho Gay de Belo Horizonte ou participam de reuniões com os líderes da
militância LGBT local. Isso é constatado nas redes sociais do grupo e como os
próprios abordam e lidam com sua homossexualidade. Eles são gays, apenas isso.
Para o Cores isso é um “traço”. Faz parte de quem são.
Um fato é que, embora o Movimento Cores seja grupo prematuro em seu
tempo de existência, sua proposta metodológica de abordagem religiosa tem dado
certo e chamado atenção de outros grupos. No dia 6 de março de 2019 o Movimento
Cores chegou ao seu maior patamar de importância até agora. Priscila Coelho
esteve em Dallas, cidade do estado do Texas, nos Estados Unidos, para contar
sobre a experiência do Movimento Cores no congresso “Global Kingdom” que, de
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acordo com a própria missionária, reuniu mais de 55 países com líderes que
representavam as principais igrejas evangélicas do mundo: Hillsong, Bethel Church,
Gateway Worship, entre outras. “Na condição de representantes da Lagoinha,
falaremos aqui sobre como a gente lida com LGBTs. Fui convidada pra falar sobre o
que a gente faz (...) É uma responsabilidade gigantesca, mas tá tudo certo. Deus no
comando e isso é o que vale. Então o pedido é só que vocês orem. Quanto mais
eles ouvirem sobre como trabalhar com LGBTs, mais pessoas desse contexto que é
tão complicado serão alcançadas” declarou Priscila. Priscila aprenderia com essas
lideranças e, de igual modo, essas lideranças aprenderiam com ela.
Figura 8 – Publicação no Instagram do Movimento Cores divulgando uma ação evangelística
executada na parada LGBT de Belo Horizonte

Fonte: Instagram @movimentocores (2018)

Muito embora o grupo seja teologicamente e politicamente divergente do que
estamos chamando de “cristianismo maisntream”, nem sempre suas redes sociais
são permeadas de manifestações políticas. Chamou a atenção na análise das redes
sociais do corpus que o Movimento Cores evitou tratar de um assunto que se insere
por completo no trabalho que executam: a decisão do juiz federal Dr. Waldemar
Cláudio de Carvalho, em 2017, a qual permitia que pessoas homoafetivas
buscassem tratamento psicológico para sua condição, contrariando a Resolução nº
001/1990 do Conselho Federal de Psicologia. O pedido partiu de uma missionária
evangélica certificada como psicóloga. Na pesquisa de campo pôde-se entender
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melhor o motivo disso: o Movimento Cores conta com psicólogas em sua equipe.
(Caderno de campo, reunião “Grupo Alegria”, 10/06/18)
Já em outras ocasiões, o Movimento Cores opta por ser manifestar, como por
exemplo, o massacre da boate Pulse37 ocorrido em 2016.
Uma vez que entramos em contato com as redes sociais desse grupo,
observamos que há um intenso discurso simbólico do movimento nas redes sociais.
Em praticamente todas as publicações do Movimento Cores no Instagram (e
também no Facebook, visto que o conteúdo é idêntico), são usadas as hashtags
“#sempreconceito” e “#jesusproslgbts”.
Podemos afirmar então no Movimento Cores a condição homossexual não
seja motivo de vergonha e sim de orgulho? Alarme falso. O objetivo principal do
Movimento Cores é gerar uma espécie de “nova identidade” nos frequentadores das
reuniões e “retirá-los” das práticas homossexuais – porém sem negá-la enquanto
condição de vida.
Essa percepção aconteceu nos primeiros sete meses de investigação
exploratória em 2017 e confirmada em 2018, em conversa com os estudantes de
psicologia Lygia Roque e Thiago Montalvão, autores de um estudo de campo feito
dentro dos cultos do Movimento Cores no segundo semestre de 2015 (Apêndice C).
Pode-se dizer que o Movimento Cores é a mistura de contradições. Em outras
palavras, quem tenta entender o grupo por meio de simples conjecturas e
associações mentais, erra.
a) O Movimento Cores não é uma igreja inclusiva, porém ao mesmo tempo é
um grupo composto por gays, lésbicas, travestis, homens e mulheres trans
que desejam ter um contato maior com a fé cristã.
b) Na doutrina que o Movimento Cores prega, a homossexualidade enquanto
prática afetiva é entendida como pecado, mas o indivíduo que não quiser
abandonar a homossexualidade ainda é livre para permanecer no grupo.
c) O Movimento Cores foi criado pela IBL, uma igreja com raiz teológica
tradicional e que possui a simpatia da massa conservadora evangélica
brasileira. Entretanto, o dispositivo interacional do MC possui uma forte
influência pós-moderna no estilo musical, nas roupas e na fala (mais que
na própria IBL).
Pulse é o nome de um bar gay, clube de dança e discoteca localizado em Orlando, Flórida – o qual
ganhou maior reconhecimento após ter sido alvo de um atentado terrorista em 12 de junho de 2016.
37
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d) Ao mesmo tempo em que a prática sexual é pecado, ser homossexual não
é. O grupo rejeita ideias arcaicas ainda presentes no imaginário religioso
brasileiro, como por exemplo, que a homossexualidade seria um
comportamento advindo de uma possessão demoníaca.
Vale ressaltar que, embora o Movimento Cores pareça – enganosamente –
pequeno ou pouco expressivo, essa não foi a primeira pesquisa a entrar em contato
com o grupo: “Uma importante informação dada a mim era de que (...) já houve
outros pesquisadores provenientes da Bahia, do Ceará, do Pará e dos Estados
Unidos” (Caderno de Campo, observação da reunião “Grupo Entendidos”,
06/06/2018).
Vimos até o momento que, ao mesmo tempo em que o referente ministério
agrega uma minoria social, também se encontra no seio da classe evangélica
mainstream. Enquanto os membros do Movimento Cores se enxergam como
inclusivos, há quem entenda que se trate de um grupo extremamente exclusivo.
Será que a proposta do diálogo – tão rara em nossos tempos – é polivalente a ponto
de afastar a possível “leitura homofóbica” de tal comunidade? É o que será
abordado a seguir.

3.1 Uma análise das redes sociais do grupo

É necessário para esse trabalho citar a divisão que Santaella e Lemos (2010)
apontam entre três diferentes momentos pelos quais as redes sociais passaram. O
primeiro é o das redes monomodais 1.0, que são aquelas que trabalham com a
instantaneidade e com a conversa em tempo real entre os usuários, como o MSN. O
segundo momento é o das monomodais múltiplas 2.0, as quais reúnem em uma
mesma interface chats, comentários, fóruns, mensagens privadas, indexação
personalidade, mural, entre outros. É o caso do Orkut.
O terceiro momento é o das redes multimodais 3.0, caracterizadas por terem
múltiplas redes, plataformas e funcionalidades integradas. Elas também permitem o
acesso móvel, através de aplicativos ou sites específicos. O rastreamento da
localização geográfica também é característica deste modelo, assim como o acesso
em todos os lugares através de conexões de internet móvel. As informações dos
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usuários compõem bancos de dados que preveem ações, gostos e apresentam
ofertas personalizadas (SANTAELLA; LEMOS, 2010).
A sociedade está vivendo hoje esse terceiro momento. Passaram-se nove
anos desde então e, em 2019, as redes sociais representam algo muito maior do
que em anos passados, no qual debate-se o uso de algoritmos para definir a
chegada de conteúdos aos usuários, o limite do rastreamento de informações e o
uso de perfis falsos com fulcro no cyber ativismo e demais pautas afins.
É nesse espaço que o Movimento Cores “ganha” vida. Tal como informado
pela líder do grupo, metade dos participantes desse ministério chegam até ele pelas
redes sociais (Apêndice B). O conteúdo veiculado digitalmente atraiu essas pessoas
de tal forma que fez com que elas visitassem o espaço e lá permanecessem.
Para entender melhor o que o Movimento Cores propõe para seus seguidores
e a sociedade como um todo, foi feita uma Análise de Discurso Crítica em duas
publicações do Instagram do grupo e um extrato geral sobre quais são as principais
características que é possível perceber nesse formato de uso das redes sociais38.
As publicações escolhidas foram um cartaz de convite para o culto do grupo e
uma foto da líder do grupo, Priscila Coelho. Assim sendo, a análise será baseada no
texto das publicações e nos aspectos textuais39 de cada. Escolheu-se analisar o
cartaz e a líder do movimento com o objetivo de entender a mensagem que o grupo
propõe e a forma que se representa a liderança deste grupo.
Vale alertar que existem outros materiais passíveis de análise e contribuição e
a ADC exposta é um fragmento das várias possibilidades de leitura existentes.

38

Não analisou-se a fanpage da igreja no Facebook por dois motivos: primeiramente, porque tudo
que é publicado no Instagram é replicado no Facebook, não havendo diferenças de conteúdo.
Segundo, porque é no Instagram que o Movimento Cores possui maior interação.
39“Texto” aqui é entendido no seu sentido lato, isto é, qualquer tipo de comunicação realizada através
de um sistema de signos, lingüísticos ou não.
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3.1.1 Cartaz de convite: “Grupo Alegria”
Figura 9 – Publicação no Instagram (13 de março de 2017)

Fonte: Instagram @movimentocores (2017)

Observou-se a imagem acima exposta. A mesma é formada por três
elementos principais: imagem de fundo, bandeira, e título. O primeiro elemento (o
skyline no fundo da imagem) não é de Belo Horizonte, nem mesmo um skyline
brasileiro40. Tal figura está presente na imagem para reforçar a ideia de que o Grupo
Alegria é uma reunião que se enquadra no contexto urbano e se está adequada às
realidades contemporâneas.
O segundo elemento é o nome dado à reunião, intitulada “Grupo Alegria”. Tal
nome possui duas explicações possíveis. A primeira está na raiz significante da
palavra no inglês britânico: “gay”, quando usado em forma de adjetivo, significa
“feliz”, “alegre”, “divertido”, “contente” ou “vistoso”.
A segunda explicação pode ter um cunho mais pessoal e delicado de se
tratar. Priscila Coelho (a líder), já em entrevistas – e também a este pesquisador –
que muitos dos que visitam o grupo ou frequentam suas atividades passaram – ou
ainda vivenciam – por situações de rejeição no seio familiar, abandono por parte das
antigas igrejas e até possuem histórico de abuso sexual na infância. Quase todos os
participantes têm uma história de tristeza para contar. Sabendo disso, o Movimento
40

A imagem de fundo não retrata a cidade de Belo Horizonte. Essa é uma foto típica de banco de
imagens pago.
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Cores convida a comunidade jovem LGBT a sorrir novamente, ter esperança e se
alegrar.
O terceiro elemento é o mais forte simbolicamente. A bandeira LGBT está em
tamanho grande, estendida, balança no centro. O símbolo de seis cores foi criado
por Gilbert Baker em 197841. A bandeira que antes tinha oito cores, hoje conta com
seis. Sendo elas: vermelho (representando a vida), laranja (a cura), amarelo (a luz
do sol), verde (natureza), turquesa (mágica/arte), violeta (espírito humano).
Como é notória, tal bandeira faz alusão ao arco-íris. É por isso que ao
observar o cartaz tem-se um choque cultural. Sempre que os grupos evangélicos
citam o arco-íris, é em referência ao texto bíblico de Gênesis. E Deus prosseguiu:
"Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os
seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras [...]” (BÍBLIA,
Gênesis, 9,12).
Para os cristãos, o arco-íris possui um significado milenar, bastante anterior
ao do sinônimo de luta e resistência LGBT. O arco-íris seria uma criação divina, com
razão pura e simplesmente simbólica: um pacto, um acordo de paz e tolerância que
Deus fez com os homens.
A mesma referência ao arco-íris era feita na bio de descrição no Instagram do
Movimento Cores, que em 2017 dizia:

"E disse Deus: O arco-íris é o sinal da aliança que Estou fazendo com TODOS os
seres vivos que vivem na terra." (sic)
Note que a palavra “todos” está em caixa alta. Quando o Movimento Cores
faz uso desse recurso, eles estão declarando para a sociedade que eles, enquanto
homossexuais, não estão excluídos dessa aliança. Assim como qualquer outro ser
vivo, eles estão debaixo do favor divino.
Nota-se que os dizeres na bio do Instagram do grupo foram trocados por
estes:
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As cores da bandeira LGBT e o seu significado. Disponível em: https://www.lgbt.pt/cores-bandeiralgbt/. Acesso em: 20 mar. 2019.
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Figura 10 – Publicação no Instagram (12 de fevereiro de 2019)

Fonte: Instagram @movimentocores (2019)

"Resistência é amar! / #jesusaoslgbts / Lugar para todas, todxs e todos!”

Importa dizer que a bio no Instagram funciona mais ou menos como um
“cartão de visitas” para os visitantes. É um espaço limitado a 150 caracteres, onde o
essencial deve ser dito. Acima, vê-se que o “cartão de visitas” do ministério migrou
para uma interpretação menos religiosa e um pouco mais política. Isso pode ser
notado pela frase “Resistência é amar”. A palavra “resistência” tem sido usada por
movimentos sociais, contra a guinada conservadora que o país obteve nas últimas
eleições e que vai de total encontro a diferentes pautas, como a LGBT+.
Já o “amar” denota o amor como arma de resistência. Percebemos que essa
frase pode evocar muitos significados: amar ao próximo, amar quem pensa
diferente, amar os próprios agressores. Ou até mesmo que o significado de
“resistência” para o grupo não seja uma luta política, e sim o exercício da fé.
Também é importante repararmos na ambiguidade que a frase causa. Para o
Movimento Cores, “resistência é amar”, mas isso não significa amar alguém do
mesmo sexo. Ou seja, a construção do amor como resistência nasceu na luta dos
movimentos LGBT+. Dito isso, é provável que o grupo esteja fazendo uso de uma
frase ambígua para atrair pessoas desse contexto.
Retomando a análise lembrando que, em 2017, foram publicadas fotos nas
quais o grupo fazia uso da bandeira LGBT nos seus trabalhos de culto, estendendo-
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a na frente do púlpito. Esse ato simbólico leva a duas possibilidades42. A primeira
seria que diferente do mainstream evangélico, o Movimento Cores não enxerga o
ativismo

LGBT

como

antagônico

a

sua

cosmovisão,

e

sim

enxerga

a

homossexualidade como uma “identidade possível”, podendo ela ser ancorada na fé
cristã. A segunda seria de que, novamente, esse ato se configura numa apropriação
de elementos do universo LGBT+ para atrair pessoas.
Segue-se agora a análise do discurso posto na legenda da Figura 9:
“É hoje! Chama a sua galera do babado e vem conhecer o amor de Deus com a
gente! Encontro específico pra você que é do contexto LGBT! Avenida do Contorno,
6342,

Savassi.

#movimentocores

#jesusproshomosexuais

#sempreconceito

#oamorvenceu”

Pode-se dividir o discurso exposto em cinco categorias:
a) Linguagem “endêmica”: a expressão “galera do babado” é um adjetivo
comum ao grupo LGBT+. O Movimento Cores enquanto grupo cristão se
apropriou dessa gíria e de um aspecto coloquial, incomum aos cultos
tradicionalistas.
b) Convocação: “Chama a sua galera” é aparentemente uma convocatória para
os já membros do Movimento, uma vez que no campo religioso estes são
responsáveis por trazer mais pessoas ao grupo.
c) Pertencimento: Novamente citando, “Chama a sua galera do babado” deixa
implícito que os membros do Movimento Cores possuem amigos que são
homossexuais. A frase seguinte confirma: “Encontro específico pra você que
é do contexto LGBT”. Pessoas heteronormativas podem até participar, mas o
conteúdo da reunião não estará voltado para elas. O pertencimento também
se denota na expressão “com a gente”. É um convite para passar um tempo
em grupo, com pessoas que possuem aspecto comum.
d) Fé: “... vem conhecer o amor de Deus com a gente!” é uma oração que não
só retoma a ideia de convite já exposta, como também menciona o cunho
religioso da reunião.

42

E nada impede que essa duas possibilidades sejam verdadeiras ao mesmo tempo.
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e) Posicionamento: As hashtags #oamorvenceu #jesusproshomossexuais e
#sempreconceito estão marcando as bases de pensamento do Movimento
Cores. A palavra “amor” não é aplicada aqui no sentindo de Eros ou fileo, e
sim de um amor ágape, que é uma característica divina. A hashtag
#jesusproshomossexuais expressa à crença de que pessoas homoafetivas
também podem fazer parte de um culto. Se Deus fez uma aliança com todos,
os homoafetivos não estão fora dela. Por fim, a hashtag #sempreconceito é
uma mensagem direta de que a homofobia não será tolerada naquele meio.
Muito embora as igrejas evangélicas sejam conhecidas no imaginário popular
por produzirem um contradiscurso aos direitos e LGBT, o Movimento Cores
se antecipa ao tentar dizer que a homofobia é um ato reprovável.

3.1.2 A representação de Priscila Coelho

Figura 11 – Publicação no Instagram (8 de março de 2017)

Fonte: Instagram @movimentocores (2017)

A fotografia é composta por uma série de símbolos, os quais foram divididos
em tópicos para melhor compreensão:
a) Tatuagens: Na imagem acima é possível identificar três tipos de tatuagens
em seu corpo: duas palavras em seus dedos das mãos são exibidas numa
pose: “amor” e “esperança” (escritos em inglês). Seu braço esquerdo, por sua
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vez, está coberto com uma tatuagem de várias cores. Já em seu pescoço, foi
tatuada uma cruz preta.
b) Roupa e adereços: Priscila usa uma camiseta estilo haglan, típica entre
jovens da cultura underground. São identificados dois adereços43: o brinco
alargador na orelha esquerda e uma espécie de bracelete prata, no braço
esquerdo.
c) Fenótipo e gestual: Priscila possui a pele parda, com traços mestiços. A líder
do Cores também usa um cabelo longo com dreads. Seu olhar para a câmera
é fixo, com o semblante sério, que mistura ideias que podem ser
compreendidas como “desafio”, “poder”, “resistência” e “força”.
A imagem possui a seguinte legenda:
“Hoje é o nosso dia!!!!! Um salve pra toda mulherada do mundo!” #mulheresfortes
#diadamulher #movimentocores #jesusproshomossexuais”

A seguinte fotografia foi postada nas redes sociais do Movimento Cores no
Dia da Mulher. Ela carrega uma mensagem simbólica de identidade, sobre como a
líder e o movimento entendem o que é ser uma mulher. De acordo com Bakhtin
(1997), estão vinculados indissoluvelmente na totalidade do enunciado, o conteúdo
temático, o estilo e a composição, sendo estes determinados pela especificidade de
uma dada esfera da comunicação. As tatuagens de Priscila, seu cabelo, semblante e
toda a apresentação pessoal configuram um gênero discursivo, no qual seus signos
dialogam com a cultura e o público em que está inserido o grupo que coordena.
Na legenda da foto, a oração “hoje é nosso dia” direciona o referido conteúdo
às mulheres. Segue: “Um salve pra toda mulherada do mundo”, fazendo uso de uma
linguagem coloquial e estendendo um cumprimento a todas que se identificam com
o gênero feminino. Entre as quatro hashtags, as duas que chamam mais atenção
são #mulheresfortes e #jesusproshomossexuais. Na referida foto, Priscila não se
apresenta nos padrões sociais esperados para uma mulher. Mas, ainda assim, ela é
uma. Hoje é dia dela e ela se apropria dessa data comemorativa, afirmando que ela
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Outra interpretação válida é a que a camiseta, estilo de cabelo e tatuagens também são adereços,
porém foi escolha deste pesquisador usar desse tipo de categorização para explanar melhor sobre o
objeto de análise.
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(e outras mais) é “mulheres fortes”, no qual seu estilo e sexualidade não alteram sua
identidade enquanto pertencente ao sexo feminino.
No conjunto de imagem e texto existe uma firme manifestação de
posicionamento, onde Priscila promove uma quebra de usos de costumes religiosos,
uma vez que faz uso de conjunto de signos incomuns aos esperados por um
membro de uma igreja evangélica. A figura do pastor de terno e seu arquétipo
conservador dão lugar a uma mulher que, embora não se apresente como delicada
e nem mesmo como heterossexual, não deixa de ser mulher.
Segue-se a pesquisa para uma análise geral das publicações nessa mesma
conta. Agora, por meio de publicações veiculadas em 2018 e 2019.
Figura 12 – Feed do @movimentocores no Instagram

Fonte: Instagram @movimentocores (imagens publicadas entre 29/08/2018 a 17/09/2018)

Podemos notar que, nesse intervalo de seis fotos publicadas em sequência,
em cinco delas há a figura de Priscila Coelho em destaque. Esse fragmento de
análise manifesta o quanto a figura da missionária é importante para o
funcionamento e divulgação desse grupo. Vale citar que as fotos seguem um padrão
estético de fonte, filtros e cores. Aliás, a bandeira LGBT continuou sendo usada em
determinadas publicações – não mais a bandeira propriamente, mas sim uma
aplicação estética da mesma.
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Em praticamente todas as publicações do Movimento Cores no Instagram (e
também no Facebook, visto que o conteúdo é idêntico), são usadas as hashtags
“#sempreconceito” e “#jesusproslgbts”.
Não raro, as redes sociais do grupo sofrem críticas por parte de pessoas de
Belo Horizonte que não concordam com a existência do grupo e muitas críticas
acontecem por parte de pessoas nunca visitam o movimento, e sim o encontraram
na internet e condenaram a sua “rendição ideológica” à esquerda, ao ideias
progressistas. “Decerto o movimento aprendeu a fazer Revolução Cultural com o
próprio Antonio Gramsci” (sic)44.
Percebe-se aqui um estranho movimento. Parece ser comum que, quando o
Movimento Cores fala sobre preconceito e valores religiosos, alguns internautas
discordem e retruquem. Só que quando isso acontece, os discordantes não citam a
Bíblia, e sim ideologias políticas ou partidos. Um pouco mais a frente, no dia 29 de
setembro de 2018, um publicação chamou a atenção:
Figura 13 – Publicação do @movimentocores

Fonte: Instagram (2018)

44

O comentário foi feito em forma de avaliação na página do Movimento Cores no Facebook.
Disponível em: https://www.facebook.com/movimentocores/. Acesso em: 20 mar. 2019.
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É incomum que as redes sociais do corpus tenham tantas curtidas em uma só
publicação (entre 14 de janeiro a 13 de fevereiro elas variaram entre 17 a 124
curtidas). Na imagem acima, foram 513 curtidas. Nessa mesma foto, aconteceu um
pequeno debate com os seguintes dizeres:
@juiamamoto
Vcs confundi mto as coisas !! Cristo amou a todos igualmente no entanto ele é
eternamente Justo, e a verdade faz parte do seu caracter !!!! Verdade essa que é
negligenciada e distorcida por um grupo político, que além de atacar a igreja se faz
de vítima pra tirar vantagens!!!!!!!! (sic)

_denisecarvalho
@joaopaulo.oliveiraoficial Eu também estou chocada em ver os líderes apoiando
alguém que incita ódio sobre um grupo que a própria igreja cuida e acolhe. É tão
anti-cristão e incongruente. (sic)

professor.marcelosilveira
@exxandrePT sim né? Que é a favor da igreja de Cristo né? (sic)

professor.marcelosilveira
@exxandreo socialismo é o caminho? Tire Jesus desse meio (sic)

exxandre
@professor.marcelosilveira Nem PT e nem Bolsonaro. A igreja é de CRISTO, mas o
Estado é Laico. Além disso, um candidato que não respeita os direitos fundamentais
da constituição e que desmerece questões sociais está desvalorizando o ser
humano, o pobre os ensinamentos de Jesus (sic)

As manifestações contrárias parecem desconexas com o conteúdo escrito na
imagem, que fala em “amor”, “ódio”, “Jesus”, “preconceito” e cita um versículo. Mas
as pessoas parecem entender que há uma intenção por trás da ideia contida na
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imagem e associaram diretamente a questões políticas. Foram citados o Partido dos
Trabalhadores (PT), o presidente Jair Messias Bolsonaro, o socialismo e a laicidade
do Estado. Não se debateu o que seria preconceito ou uma linhagem doutrinária,
havendo um grande desvio daquilo da mensagem que Movimento Cores buscava
passar.
Embora a radicalização da política brasileira seja visível, o modo como ela se
relaciona com a religiosidade dos cidadãos ainda é recente e carece de estudos
mais aprofundados, muito embora já existam conteúdos que mapeiam a postura do
segmento evangélico brasileiro. Esse assunto será abordado no item a seguir.

3.2 As questões sócio-identitárias

Uma possível leitura desse tipo de ação é a trazida pelos professores
Ronaldo de Almeida e Marcelo Natividade (2015). Em um exercício no qual buscam
definir quem é o evangélico conservador brasileiro, os professores qualificaram esse
grupo como “economicamente liberal, moralmente regulador e socialmente
intolerante” (informação verbal)45. Essa parcela da sociedade tenta impor uma
agenda moral por meio de seus diferentes poderes (político, midiático, demográfico)
e toma atitudes sucessivamente homofóbicas, sexistas e de intolerância religiosa.
Chama-se aqui atenção para a questão da “regulação moral” presente na fala
do antropólogo. Importa saber de onde ela vem. A resposta pode ser encontrada na
história a religiosidade evangélica – seja ela de linha pentecostal ou tradicional, mais
precisamente nas interpretações calvinistas da Bíblia.
Falamos aqui da noção de “testemunho” de fé, jargão evangélico usado para
denominar a prática social discursiva que denotaria a identidade de um cristão em
meio à sociedade. Existe uma forma de falar, de agir, de se portar perante as
situações. Quando Fairclough (2001, p. 90) chama o discurso de “prática social”, ele
quer trazer a ideia de que o discurso é “um modo de ação, uma forma em que as
pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também
um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).
A fala do autor separa o discurso em dois tópicos que podem ser aplicados
para este objeto de pesquisa: a ideia de ação nos remete à cosmovisão que permeia
45

Informação extraída do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ia26t938PPY.
Acesso em: 02 jan. 2018.
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o grupo religioso. Ela é definidora de padrões. Podemos citar aqui os padrões de
comportamento (vestimentas, condutas sociais) e padrões de fala – ou de não-fala –
(como jargões, ou não-uso de palavras de baixo calão). Dentro da religião cristã em
suas mais variadas expressões, por exemplificar a manutenção do discurso
enquanto prática social na ritualização da fé (frequentar uma igreja, acompanhar
preleções, envolver-se em ministérios, aprender doutrinas) e na tradição oral (os
costumes religiosos sendo passados dos pais para os filhos).
Essa prática social é desencadeadora do segundo tópico. A representação
está ligada a identidade, que nada mais do que a noção cristã de “testemunho”: uma
prática de vida que deve ser observada pela sociedade a fim de gerar nos olhares
da mesma uma diferenciação do fiel para com as demais pessoas. Ou seja, uma
identidade genuína, um verdadeiro pertencimento à fé cristã que não tenha apenas
um discurso que aponte o espaço o qual pertence, mas com atitudes que concernem
a tal.
Ainda de acordo com Fairclough, o discurso possui três aspectos construtivos
(os quais são bastante similares ao objeto em questão). Ele “contribui para a
construção das ‘identidades sociais’; constrói relações sociais entre pessoas e
constrói de sistemas de conhecimento e crença” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Esses
três efeitos correspondem respectivamente a três funções da linguagem e a
dimensão de sentido que coexistem e interagem em todo discurso - o que
denominarem as funções de linguagem 'identitária’, 'relacional’ e 'ideacional’
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91-92)
Hall (2000, p. 104) entende que a identidade é um conceito “que opera ‘sob
rasura’, no intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser
pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser
pensadas”. O sociólogo também lembra que retoma a Freud, que elenca a
identificação como a mais remota expressão de laço emocional com outra pessoa.
Uma “moldagem de acordo com o outro” (HALL, 2000, p. 105).
Hall (2000, p. 106) retorna a afirmar que a identificação é um “processo de
articulação, uma suturação e não uma subsunção”. Ou seja, o “jogo” das identidades
não funciona por meio de um processo que irá inserir o indivíduo numa espécie e
uma espécie no gênero (fazendo com que ela “suma” ao colocá-lo dentro de algo
mais amplo). Pelo contrário, são feitas concessões e negociações nos discursos
presentes em campo.
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Outro ponto importante apontado por Hall, é que as identidades são
construídas dentro, e não fora dos discursos, devendo elas ser compreendidas em
locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas
discursivas específicas.
Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas
de poder e são, assim, mais produto da marcação da diferença e da
exclusão do que signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída,
de uma identidade em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade
que tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem identificação
interna (HALL, 2000, p. 109).

Já cientes de que a noção de “testemunho” é uma prática social discursiva
com o propósito de diferenciação dos sujeitos com meio a construção da sua
identidade de fé, devemos agora elencar características históricas do trato que o
cristianismo deu à sexualidade, tendo como finalidade a construção da “identidade
cristã” nesse tópico.
A seguir, serão analisadas brevemente as compreensões do cristianismo a
respeito do exercício da sexualidade. O ponto de partida foi a Igreja Cristã já
institucionalizada, pós-império Constantino.
Verificam-se nos escritos do século IV e V de santo Agostinho, que este autor
incorporou pensamentos neoplatônicos e maniqueístas à sua obra: o conflito
cósmico de mal/bem, espírito/matéria, corpo/alma, acabando por associar o sexo ao
pecado original (LIMA apud BUSIN, 2011). Dos séculos VII a XI, todas as condutas
sexuais que não tinham a finalidade de procriar eram passíveis de penitências.
A Igreja Católica enxergava as relações sexuais como algo instrisecamente
mau - porém necessário para a procriação, visto que a sexualidade estaria ligada a
uma ideia de fraqueza ante os desejos sexuais e as emoções. Apenas séculos
depois que se considerou uma finalidade secundária para o casamento: o bem estar
dos cônjuges e do amor. O sexo feito dentro do casamento foi entendido como uma
forma louvor a Deus. Isso, levando em conta que ainda a única realidade de união
afetiva aceita seria a heterossexual.
Entrando no mérito da homossexualidade, os catecismos 2357 a 2359 da
Igreja Católica expressam que pessoas com atração pelo mesmo sexo não devem
em hipótese alguma dar vazão aos seus desejos:
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2357. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres,
que experimentam uma atracção sexual exclusiva ou predominante para
pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de formas muito variadas,
através dos séculos e das culturas. A sua génese psíquica continua em
grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os
apresenta como depravações graves (103) a Tradição sempre declarou que
«os actos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados» (104).
São contrários à lei natural, fecham o acto sexual ao dom da vida, não
procedem duma verdadeira complementaridade afectiva sexual, não
podem, em caso algum, ser aprovados (CATECISMO da Igreja Católica,
2018, p. 281).
2358. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta
tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão,
objectivamente desordenada, constitui, para a maior parte deles, uma
provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza.
Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta.
Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e,
se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que
podem encontrar devido à sua condição (CATECISMO da Igreja Católica,
2018, p. 281).
2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes
do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e, às vezes, pelo apoio
duma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental,
podem e devem aproximar-se, gradual e resolutamente, da perfeição cristã
(CATECISMO da Igreja Católica, 2018, p. 281).

A principal estratégia utilizada pelo Catolicismo para impor seus valores
morais para a sociedade pressupõe “um forte investimento na família de origem e na
manutenção do modelo nuclear de família” (BUSIN, 2011, p. 11). O modelo feminino
apresentado como exemplar, como a Virgem Maria, reporta “à submissão, à
fragilidade, à maternidade como destino, ao servir, à dessexualização e à
desvitalização das mulheres como um ideal a ser perseguido” (BUSIN, 2011, p. 14).
A Reforma Protestante, que mudou a ética medieval para uma conduta laica,
também engendrou seus próprios obstáculos, recentemente superados com a
liberalização dos costumes em algumas igrejas históricas em países ricos, como a
aprovação de nomeação de sacerdotes homossexuais. Para o calvinismo, por
exemplo, o sexo é apenas uma concessão divina na vida de homens e mulheres,
uma espécie de remédio contra a luxúria, pois o corpo, como na teologia
agostiniana, era visto como a prisão da alma. No que diz respeito às igrejas de
orientação pentecostal (pentecostalismo clássico e de cura divina), o sexo ainda
constitui tabu em alguns de seus meios.
A emblemática ideia de heteronormatividade presente no cristianismo - tanto
católica quanto evangélicas – deu vazão ao que hoje se chama de “família
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tradicional”. Essa família deve ser constituída de marido, esposa e filhos; sem
exceção. As construções familiares fora desse padrão seriam consideradas
impróprias (ex: avó e neto, mãe divorciada e filhos); quando não um pecado ou uma
anomalia. Consequentemente, casais homossexuais ou casais poliamorosos são
vistos como uma ameaça para a igreja (MACHADO, 2006).
Essa ameaça ganhou um formato institucionalizado em 1959, quando um
reverendo chamado Bispo Troy Perry, foi expulso do seminário Midwest Bible
College em Chicago por ser homossexual, acarretando na criação da Metropolitan
Community Churches (MCC). Era o início do que seria chamado futuramente de
“igrejas inclusivas”. Tal vertente já uma realidade no Brasil desde os anos 2000 e, no
atual momento, é difícil mapear a real quantidade membros ou igrejas inclusivas que
o país tem, pois muitas nascem na informalidade.
Surge então uma redefinição teológica e identitária a respeito do que
significaria ser LGBT+ e cristão. Tal ideia sempre foi rechaçada pelo cristianismo
mainstream de forma tal que as chamadas “igrejas inclusivas” são ilhadas em si
mesmas, não ocorrendo interações entre suas unidades e as demais igrejas
evangélicas. Elas são, desde seu nascimento, arremessadas para fora do “campo”.
Na prática discursiva dominante, assumir ambas as identidades torna os ritos de fé
desse segmento uma farsa, não imputando valor simbólico algum e não
reconhecendo a fé expressa por membros de igrejas inclusivas como legítima.
Um vislumbre dessa linha de pensamento pode ser notado no recente
material do teólogo carioca Lisânias Moura (2017), pelo livro “Cristão homoafetivo?
Um olhar amoroso à luz da Bíblia”. Nele, o autor – diga-se, heterossexual – escreve
no intuito de ajudar pessoas inseridas no contexto LGBT+, sejam elas gays,
lésbicas, pastores ou pais de homoafetivos.
Em determinado momento, o autor propõe que o homoafetivo literalmente
negue sua própria condição de vida. Para ele, ser gay significa carregar uma
tentativa de definição social ou política, a qual está longe de ser a identidade da
pessoa (MOURA, 2017). O indivíduo deve fazer uma escolha: “adotar o que Deus
diz ou o que a cultura diz” (MOURA, 2017, p. 111).
Essa decisão é cara e dolorida, mas é a mais sábia que um homoafetivo
pode tomar. Ela pode não trazer cura para seus conflitos ou desejos
homoafetivos, mas pode redirecionar sua vida para um novo rumo, no qual
Deus será glorificado. Na prática, isso significa a decisão de viver de forma
casta e celibatária (MOURA, 2017, 112).
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Em termos práticos, o LGBT+ que professa a fé cristã estaria desautorizado
não somente a se relacionar, como também a se declarar e se reconhecer como tal.
Mas, isso não significa que esse processo de negação do eu – ou qualquer outro
que se dê na área das sexualidades - aconteça sem “tensões entre autonomia das
pessoas e as identidades coletivas ou a pertença familiar” (MACHADO, 2006, p.
102).
Visto isso, voltamos à nossa pergunta: as condições existenciais do corpus na
tentativa de propagar seu discurso. Observamos que esse discurso está
estrategicamente aplicado em diferentes âmbitos, e não é necessariamente verbal.
Ele está presente na apresentação pessoal de Priscila, nas rodas de conversa e
debate (Figura 7), e na participação dos seus integrantes em manifestações políticas
(Figura 8) que levam mensagens claras sobre combate à homofobia em ambientes
eclesiásticos. Todo esse trabalho é feito por meio das redes sociais e, em cada
mensagem, há algum tipo de persuasão ao combate do discurso evangélico
dominante (Figura 9, 10 e 13).
Tais discursos ao serem lançados nas redes encontram opositores que
evocam situações que não possuem nexo com os assuntos: o Partido dos
Trabalhadores, o gramscismo (sic), Lula, Jair Bolsonaro, o comunismo, enfim.
A impressão que fica marcada nesse cenário é de que o debate gerado
devido ao choque de realidades distintas entre os dois grupos (LGBT+ e
heteronormativo) não se dá no campo teológico, mas sim no campo político. Ao
propagar seu modo de pensar a fé cristã, o Movimento Cores vive sob intenso
embate e ataque, no qual os “adversários” fazem parte da mesma religião. Esses
opositores negam a homofobia nas igrejas, desmerecem a causa e efetuam uma
leitura política do grupo, acusando de sofrerem influências marxistas e gramscistas.
Uma vez que analisamos uma parcela das condições existenciais do corpus
nas suas redes sociais (o “lado de fora”), partimos para a análise dessas mesmas
condições no “lado de dentro”: a realização de seus cultos, dos cultos da igreja que
os sedia e igreja que comanda as outras igrejas.
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4 DISPOSTIVOS INTERACIONAIS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA
Até o presente momento contemplamos o contexto sócio-histórico da Igreja
Batista da Lagoinha, suas vertentes teológicas e relações da política nacional; tal
como a forma que o Movimento Cores deu início e a forma como estão propagando
seu discurso nas redes sociais. Agora, aplicando a teoria-metodologia dos
dispositivos interacionais, analisam-se os diferentes ambientes comunicacionais que
constroem as diferentes nuances de uma mesma instituição.
Visitando os pensamentos do comunicólogo Braga (2011) e Soares (2017) no
qual afirmam que os dispositivos interacionais seriam as atividades específicas da
experiência vivida e das práticas sociais. Em Braga:
[...] dispositivos interacionais podem ser adequadamente esse ‘lugar de
observação’. Cada episódio comunicacional, na sua prática de fenômeno
em ação, recorre a determinadas matrizes interacionais e modos práticos
compartilhados para fazer avançar a interação. Tais matrizes –
culturalmente disponíveis no ambiente social (e em constante reelaboração
e invenção) correspondem ao que chamamos de ‘dispositivos interacionais’
(BRAGA, 2011, p. 5)

Para entender o referido objeto de pesquisa é preciso contextualizá-lo e
compará-lo (Movimento Cores) com a realidade da Igreja Batista da Lagoinha (IBL) e
a unidade onde o ministério acontece, a Lagoinha Savassi. Esses três elementos
devem ser encarados como três dispositivos interacionais distintos, porém
interdependentes.
O dispositivo é um campo de observação no qual se pode reunir alguma
variedade de aspectos estudados e conhecidos. Ele deve ser caracterizado como
um processo de interação, portanto é um processo de comunicação referencial do
caso.
O trabalho comparativo feito a partir desse ponto de partida foi o prisma
comunicacional adotado para, com base nele, começar a compreender o campo.
Primeiramente, os pontos principais que descrevem o formato interacional/simbólico
de cada uma das igrejas serão apresentados e em seguida serão codificados,
apresentando os três diferentes dispositivos em um organograma.
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4.1 IBL: A Igreja Sede
A professora e socióloga da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Nina Rosas, apresentou em sua tese de doutoramento uma pesquisa sobre a
relação dos evangélicos com a cultura secular, tendo o ministério Diante do Trono
como objeto de pesquisa. Rosas (2015, p. 17) expõe que a Igreja Batista da
Lagoinha sabe que se trata de uma instituição de poder massificador que, embora
englobe várias realidades de vida em sua rubrica.
A IBL é um pequeno império que engloba várias tribos, várias idades,
diferentes aspectos sócio-culturais e até mesmo teologias diferentes. Tudo isso cabe
dentro de uma única assinatura. Mas, quando fazemos a pergunta “o que é a Igreja
Batista da Lagoinha?”, somos direcionados a sua primeira unidade, localizada no
bairro Concórdia.
Figura 14 – Igreja Batista da Lagoinha (Sede)

Fonte: (ROSAS, 2015, p. 18)

Na primeira experiência de campo na sede da IBL, foi feita uma participação
no culto de domingo no dia 10 de junho. Localizada em uma zona de classe média
baixa de Belo Horizonte, a estrutura é chamativa e impressiona pelo tamanho.
“A igreja ocupa mais de uma quadra. São prédios de vários andares que
englobam livraria, cafeteria, salas para crianças e muitas outras coisas que serão
enumeradas em momento posterior (...) o templo principal da IBL possui lugar para
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aparentemente 4.500 pessoas sentadas, sendo no térreo e mais dois mezaninos. Há
telões em todas as partes do templo, sendo um maior na parte do centro, acima do
púlpito.” (Culto Cristo Vivo, Igreja Batista a Lagoinha, Caderno de pesquisa,
10/06/2018).

Notou-se também que existem ações previamente orquestradas pelos
responsáveis pela realização nos cultos da IBL. Essas ações não são
necessariamente elementos da reunião religiosa, mas sim estratégias que
influenciam no comportamento dos fiéis presentes, tornando o ambiente “ideal” no
ponto de vista televisivo. Dá-se como exemplo a música de fundo na parte de
encerramento do culto, que leva às pessoas presentes ao choro. É nos
“emocionados” que a câmera da Rede Super irá focar. Esse modus operandi será
chamado aqui de “código de logística46”.

Nos momentos que o pastor pede que todas as pessoas fiquem em pé, fortes
refletores se acendem iluminando o público. A sensação que se dá é que estamos
sendo vigiados. Nossa imagem pode ser transmitida na TV. Aparecer no telão de
olhos abertos ou assentado quando o contrário foi pedido seria constrangedor.
Sendo assim, todas as pessoas obedecem aos pedidos (Caderno de campo, Culto
Cristo Vivo – Igreja Batista da Lagoinha, 10/06/18).

Outra prática recorrente percebida nos cultos da IBL Sede foi o uso dos
apelos após cada pregação. Eles acontecem da mesma forma:
Banners são abertos e lá estão escritos “Deus não desiste de você”;
“Parabéns! Você é agora filho de Deus”. Há um grupo de louvor bastante técnico em
vozes e instrumentos. Há um momento de ceia para os novos convertidos que
atenderam o momento de apelo (Caderno de campo, Culto Cristo Vivo – Igreja
Batista da Lagoinha, 10/06/18).

“Código de logística” o nome dado pelo pesquisador para designar o treinamento e a organização
notada no comportamento dos obreiros da igreja. Tal código está na pontualidade do culto, na
agilidade ao se direcionar aos baús de ofertas no momento oportuno, na equipe de músicas que
começar a tocar espontaneamente ao iniciar um momento de apelo e demais práticas que convergem
numa atmosfera espiritualizada e organizada.
46
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No mesmo dia, porém em outro culto na mesma igreja, seguiu o ritual. Foi
feito mais um apelo. No caso, o terceiro culto seguido da pesquisa de campo onde
ele aconteceu. Pessoas também foram à frente. Os mesmos banners são abertos e
estampados após a oração:
“Deus não desiste de você!”; “Você agora é filho de Deus”. Mas dessa vez os
convertidos foram convidados a serem direcionados a uma sala específica, na qual
seus dados seriam coletados (Caderno de campo, Culto Cristo Vivo – Igreja Batista
da Lagoinha, 10/06/18).
Figura 15 - Momento de Louvor na IBL Sede

Fonte: fotografia tirada pelo autor, jun. 2018

Os apelos ocorreram em todos os cultos freqüentados pelo pesquisador na
IBL Sede, até mesmo aos sábados. Lucinho avisou que faria três orações.

(...) Ele perguntou quem nunca fez essa oração antes. Pessoas levantaram a
mão e ele pediu para que viessem à frente. Aconteceu o tradicional apelo, no qual
nem mesmo a IBL ou a Lagoinha Savassi deixaram de fazer em nenhum de seus
cultos desde que essa pesquisa se iniciou (Caderno de Campo, Culto da Juventude,
23/06/18).
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Como também apontado por Rosas, o público da IBL Sede nos cultos de
domingo é realmente bastante variado em questão de idade, vestimentas e,
aparentemente, em classe social. Esse público de milhares de pessoas é convidado,
culto após culto, a consumir produtos relativos à igreja. Esses produtos podem ser
tanto materiais (bíblias, camisetas, CDs) quanto espirituais (retiros, congressos).
Figura 16 – Loja da IBL Sede, localizada em uma das entradas da IBL

Foto: fotografia tirada pelo autor, jun. 2018

“O Pr. Márcio anuncia um pregador estrangeiro. Sobem pregador e tradutor.
O tradutor inicia a fala dizendo: "Você já descobriu que você está numa das igrejas
mais maravilhosas do mundo?”. Ele ressalta a importância e tamanho de influência
da IBL. (...) Em seguida, exibe-se um vídeo de um seminário, o Ihop, em Kansas
City, de responsabilidade do pregador convidado. Logo após ele anuncia os
produtos da Ihop” (Caderno de campo, Culto de Celebração, 17/06/18).

Finaliza-se essa breve descrição sobre a IBL Sede apontando o teor
intelectual das pregações. A linguagem usada nas preleções é bastante rasa e o
conteúdo das mensagens é bastante simples. Isso acontece porque o público é
advindo de vários contextos e realidades de vida distintas e os pastores se
preocupam em transmitir algo que possa ser assimilado igualmente por todos.
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“Antes do início da pregação um detalhe chama a atenção. O pastor pede
para que os presentes levantem as suas bíblias com uma das mãos e declarem em
juntamente com ele: "Essa é a minha Bíblia / eu sou o que a Bíblia diz que eu sou /
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho / Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso
fazer / Estou pronto para receber a semente da palavra / Eu nunca mais serei o
mesmo / Nunca, nunca, nunca / Em nome de Jesus" (Caderno de Pesquisa, Culto
de Celebração, 17/06/18).

Dentro desse dispositivo interacional, foram encontrados os seguintes
códigos:
a) Uma relação de poder bastante clara entre líderes e fiéis: na IBL Sede, os
líderes ficam sentados nos bancos da frente e os demais fiéis não possuem acesso
a este espaço, sendo “barrados” por uma corrente que fecha o acesso a primeira
fila. Também esse é o templo que os pastores mais famosos frequentam
sazonalmente: André Valadão, Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, pastor Lucinho,
a cantora Nívea Soares, entre outros. Quando há a presença de algum deles, os
cultos ficam um pouco mais cheios.
b) O uso de linguagem superficial e generalista: como a IBL Sede é uma
rubrica na qual se encontram várias realidades, é importante que seja proferido um
discurso de fácil assimilação por todos.
c) O código de logística: como citado anteriormente, uma característica
bastante forte na IBL Sede é o profissionalismo de quem trabalha na execução
desses cultos televisivos. Há um preparo, um ensaio, um domínio de tudo que será
feito.
d) A existência de um modus operandi: essa característica está atrelada ao
código de logística. Porém, enquanto no item anterior dá-se ênfase no treinamento e
no profissionalismo dos indivíduos, aqui falamos dos atos executados pelos fiéis
treinados: os recorrentes apelos, a abertura dos cartazes na finalização do apelo, o
direcionamento da câmera de TV para as pessoas que estão chorando, orando ou
executando qualquer ato que possa ser considerado “performático”.
e) A comercialização de produtos: a IBL Sede é uma igreja que “se vende”.
Ela possui camisetas, livros, bíblias próprias. Ela possui bandas, artistas, CDs e
perfis em plataformas de streaming (tais como Deezer e Spotify). O fiel é encorajado
a consumir estes materiais.
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4.2 A Igreja Lagoinha Savassi

O segundo ambiente que o pesquisador frequentou em observação
participante foi os cultos da Lagoinha Savassi, onde acontecem as reuniões do
Movimento Cores. Vale informar que a Lagoinha Savassi ocupa dois lugares
diferentes. O primeiro deles é na Avenida Contorno, onde antes funcionava uma
boate. Nesse prédio funcionam os ministérios da Lagoinha Savassi (Estudo Bíblico,
Champions e o Movimento Cores) e acontece o culto de jovens aos sábados,
intitulado “Savassi Club”. Já no segundo prédio, localizado na Rua Alagoas,
acontecem as reuniões de domingo (Escola Bíblica Dominical e Culto).
A experiência de observação proporcionou que pudessem ser verificados
aspectos semelhantes à IBL Sede e outros bastante diferentes. A primeira coisa
percebida de diferente em relação à IBL Sede é a homogeneização do público.
Tanto nos cultos Savassi Club quanto nos cultos de domingo o público é
majoritariamente composto por jovens – os quais aparentam ter entre 16 a 25 anos.
Eles usam roupas modernas, cortes de cabelo descolados, alguns homens usam
boné, algumas mulheres usam brincos grandes, e tattoos aparentam não ser um
tabu.
Ora, vale dizer que este tipo de público também pode ser encontrado nos
cultos das IBL Sede, mas na Lagoinha Savassi ele é praticamente o único nicho
presente. Cita-se também a evidente diferença de poder aquisitivo entre os fiéis da
IBL Sede e da Lagoinha Savassi. A primeira está situada à uma hora de ônibus da
outra, numa zona mais carente da cidade, que é vizinha a favelas. A maioria dos
membros da IBL Sede chega aos cultos de ônibus, fazendo uso do BRT que tem
uma parada ao lado da grande igreja. Já na Lagoinha Savassi, observou-se que a
quantidade de fiéis que chegam aos cultos de carro é bastante maior. A igreja está
localizada num dos endereços mais caros da capital mineira, a Avenida do
Contorno. No ano de 2017, o valor do metro quadrado no bairro ultrapassou os 11
mil reais, valor que superava em 150% a média da cidade47.

47

Disponível em: https://www.otempo.com.br/capa/economia/pre%C3%A7os-de-im%C3%B3veis-dasavassi-superam-em-152-a-m%C3%A9dia-da-capital-1.1488308. Acesso em: 02 fev. 2019.
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Figura 17 – Culto de Domingo na Lagoinha Savassi

Foto: fotografia tirada pelo autor, jun. 2018

Outro ponto que a Lagoinha Savassi se diferencia de sua igreja mãe está na
claridade. Enquanto a IBL Sede é marcada por um grande jogo de luzes
profissionalmente controlado, a Lagoinha Savassi é quase sempre um ambiente
escuro, no qual a única iluminação se encontra no palco principal. A luz é sempre
um componente muito importante para o culto, mas enquanto a IBL Sede se
assemelha a um teatro, a Lagoinha Savassi se assemelha a um show.
“(...) O culto Savassi Club acontece aos sábados, às 20h. Cheguei às 20h10 e
o culto já começou com música. Todo o ambiente é escuro e a única iluminação do
ambiente vem do palco. Como a igreja se localiza onde antigamente era uma boate
a parte visual do púlpito é escassa e de difícil acesso. Havia cerca de 300 pessoas
no local” (Caderno de campo, Savassi Club, 09/06/18).
“(...) Esse templo, assim como o templo 1 da Lagoinha Savassi e a própria
sede, é totalmente pintado de preto. Aliás, no templo 2 há um telão ainda maior que
o da IBL (a sede). Aqui também luzes de várias cores e também refletores,e elas
ainda são mais fortes que no templo 1, chegando até a arder as vistas caso os
refletores girem em nossa direção” (Caderno de Campo, Culto de Domingo –
Lagoinha Savassi, 24/06/18).
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Mesmo com suas espeficidades, o pesquisador observou que a Lagoinha
Savassi também reproduz alguns códigos semelhantes a IBL Sede, como por
exemplo os vários momentos de apelo após os cultos e a venda de materiais
produzidos pela própria igreja.
“(...) Já na saída, noto que há uma lojinha na entrada da igreja, onde se pode
comprar camisetas e quadros com temática cristã. Vi Priscila (Coelho) novamente.
Ela segurava um capacete. Provavelmente veio à igreja de moto” (Caderno de
campo, Culto de Domingo – Lagoinha Savassi, 24/06/18).
“(...) A dirigente toma novamente a palavra e faz o tradicional apelo. Essa não
foi muito enfática e aparentemente isso foi determinante, pois nenhuma pessoa foi à
frente. A dirigente orou encerrando o culto” (Caderno de campo, Culto de Domingo –
Lagoinha Savassi, 01/07/18).

No dispositivo da Lagoinha Savassi, percebeu-se a reprodução de códigos da
IBL Sede (modus operandi, a logística, a comercialização de produtos). No entanto a
Lagoinha Savassi também conta com códigos próprios:
a) Uma relação de poder menos potente entre líderes e membros: na
Lagoinha Savassi não existe nenhuma corrente impedindo o acesso aos bancos da
frente. A interação entre pastores e obreiros é mais “direta”. Isso também ocorre,
provavelmente, porque a Lagoinha Savassi é menor, tendo em torno de 400
pessoas por culto. Os pastores dessa igreja são sim, dotados de um poder simbólico
espiritual, mas também são de certa forma “amigos” dos membros.
b) Segmentação do público e da linguagem: Não estamos mais sob a
“rubrica” da IBL Sede, onde as diferenças se encontram. Aqui estamos em um grupo
muito mais “homogêneo”: em idade, em roupas, em “performance”, em músicas.
A Lagoinha Savassi é a cópia perfeita de um modelo que não é novo: igrejas
como a Hillsong Church e a Bethel espalharam um modelo de culto modernizado
que já se propagou pelo país. Citam-se exemplos nacionais: Rampa Church, Onda
Dura, Bola de Neve. Ou exemplos locais, como o Ministério CASA (Goiânia) ou a
interiorana Church In Connection.
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Existe uma forma já codificada de se interagir nesses ambientes. Ela é
marcada pelas luzes, as paredes pretas e o ambiente mais escuro, as músicas de
ritmo folk ou indie. A Lagoinha Savassi foi pensada como uma reprodutora desse
modelo moderno de se prestar culto.

4.3 O Ministério Movimento Cores

Chega-se enfim ao principal objeto de análise. Todo esse caminho foi
percorrido porque não seria possível compreender a micro realidade sem antes
observar aspectos gerais da macro realidade. Pôde-se presenciar a importância
dessa escolha ao notar que muitas coisas que acontecem no referido ministério são
diferentes da Lagoinha Savassi e de sua igreja-mãe.
A começar, pela exposição dos discursos em si. Enquanto a IBL Sede possui
pregações superficiais e generalistas e a Lagoinha Savassi possuía preleções um
pouco mais profundas – porém segmentadas ao público jovem – o Movimento Cores
dá um passo além: a pregações expostas recorrem à filosofia, às atos políticos das
militâncias, à problematizações sociais e contextualizações com as questões
culturais.
Figura 18 – Culto “Grupo Alegria” no Movimento Cores

Foto: fotografia tirada pelo autor, jun. 2018

“(...) A preleção acontece com luzes de festa piscando atrás. Rebeca falou
sobre referenciais, a necessidade de referência na vida do ser humano e como a
única referência possível, Cristo, se perdeu por causa da natureza pecaminosa. Ela
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cita Carlos Drummond de Andrade, as grandes guerras, Immanuel Kant, Nietzsche.
A preletora possui um excelente vocabulário de articulação.” (Caderno de Campo,
Grupo Alegria – Lagoinha Savassi, 11/06/18).

Outro ponto interessante está na informalidade das relações. O ambiente da
IBL Sede é enorme e existem divisórias que impedem os fiéis “comuns” de se
sentarem na primeira fileira de bancos, destinada apenas para os líderes. O mesmo
não ocorre na Lagoinha Savassi e muito menos nos encontros do Movimento Cores,
que em várias vezes são feitos em roda ou em formato de bate-papo. Priscila é mais
enxergada como uma amiga do que como uma chefa dos membros do grupo.
“(...) A reunião acaba. Parte dos membros do Cores vão comer numa
pastelaria ao lado. Eu os acompanho. Fiquei sentado ao lado de Priscila nesse
momento. Percebi que os membros do Cores são bastante abertos quanto a falar
de sexo numa roda de amigos, coisa que não acontece em igrejas comuns. Em dois
momentos pessoas falaram um palavrão na mesa da pastelaria. Uma das vezes foi
a própria Priscila. Ninguém pareceu escandalizado quanto à cena”. (Caderno de
Campo, Grupo Alegria – Lagoinha Savassi, 11/06/18).

Assim como se espera de um ministério evangélico, o Movimento Cores é
segmentado. Mas no caso, não é só pela sexualidade. O público dos cultos e
estudos bíblicos é bem restrito entre pessoas de 20 a 25 anos, tendo também a
presença de outros poucos na casa dos trinta ou quarenta anos. Os integrantes do
Movimento Cores também se vestem de forma ainda mais singular que os
frequentadores do culto Savassi Club (embora ambas as reuniões funcionem no
mesmo local).
“As roupas dos integrantes são notáveis. Há pequenos detalhes que remetem
à delicadeza nos homens e uma certa masculinidade sutil nas mulheres. Apenas um
participante chama mais a atenção. Ele estava com algo parecido com um vestido
rosa e um sobretudo, uma grande barba e um grande piercing no septo” (Caderno
de campo, Grupo Alegria, 11/06/18).
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Se o Movimento Cores se diferencia pela qualidade no discurso, por outro
lado ele ainda reproduz alguns códigos de identidade visual da Lagoinha. As
paredes dos ambientes são pretas e os ambientes são escuros, em determinados
momentos há uma vasta iluminação que faz com que o ambiente de culto se pareça
com uma festa.
“Após esse momento, uma mulher pediu para que mudássemos para a
garagem (o ambiente oficial dessa reunião, todo pintado de preto, com alguns
quadros com dizeres em inglês e luz baixa, mas que não chegava a ser escuro)”
(Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 06/06/18).

Por fim, uma das diferenças que mais marcou no campo foi à ausência de
apelos nos encontros do Movimento Cores. Enquanto em todos os cultos da
Lagoinha Savassi e da IBL Sede havia momentos de apelo, no Cores isso não
acontece nem mesmo nos encontros com muitos participantes. Aparentemente a
proposta do ministério LGBT+ é trazer as pessoas para um diálogo racional,
afastando uma leitura muito espiritualizada da condição homoafetiva. Também não
se oferece nenhum tipo de venda de material por parte da liderança do Movimento
Cores aos participantes.

Outro interessante ponto que existe nas reuniões do grupo e que pode ser
entendido como uma exclusividade deles é que “(...) há contato físico. Homens ficam
de mãos dadas, deitam no colo uns dos outros e não são reprimidos por isso. Não
se sabe se são casais ou não” (Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 06/06/18).

O Movimento Cores se assemelha ao que Natividade (2015) expõe na obra
“Uma homossexualidade santificada”. O Movimento Cores demonstra ser um nicho
cheio de redefinição e ressignificação.
Observando esse dispositivo por tópicos principais, percebeu-se que:

a) O Movimento Cores não reproduz códigos da IBL Sede, e sim apenas os
da Lagoinha Savassi (segmentação de público e linguagem).
b) A relação de poder pastor-fiel é a mais fraca de todas, se comparada com
os outros dispositivos. Priscila não “ordena” nada. Há sim uma condução e
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uma liderança, mas Priscila é completamente acessível – algo que
parcialmente acontece na Lagoinha Savassi e não acontece de forma alguma
na IBL Sede.
c) A marca do Movimento Cores é o debate, as interações dialógicas. O
modelo de culto é o único verdadeiramente propenso à comunicação.
Perguntas podem ser feitas, respondidas, pontos de vista e histórias de vida
são expostos. Os modelos de cultos dos outros dois dispositivos não
contemplam essa possibilidade.

4.4 A expressão no ambiente comunicacional

Tendo exposto a organização discursiva de cada um dos ambientes
comunicacionais em seus respectivos encontros, podemos descrevê-los no seguinte
organograma:

Quadro 2 – Os dispositivos interacionais da Igreja Batista da Lagoinha e suas subestruturas

Fonte: elaborado pelo autor, 2018
Observação: As cores representam os códigos que são endêmicos de cada dispositivo
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A pesquisa participante nos leva a entender que o dispositivo interacional
“Lagoinha” são três e, ao mesmo tempo, um só. Faz-se essa leitura porque o
Movimento Cores e a Lagoinha Savassi precisam de autorização da IBL Sede para
existir, mas essa relação de dependência financeira e poder institucional não
homogeiniza os códigos que cada uma transmite para seus fiéis. Aliás, eles
precisam ser diferentes para serem assimilados pelos diferentes.
A IBL Sede Lagoinha funciona como uma marca, a qual possui códigos
simbólicos e de prática discursiva. E além: a IBL Sede é o que se tem no imaginário
popular como Lagoinha: a igreja grande, o Diante do Trono, os pastores e cantores
famosos. Ela é o cartão de visitas. Em se tratando dos códigos que a igreja
enquanto dispositivo produz, uma parte deles é transferida para a Lagoinha Savassi,
em especial à questão organizacional (treinamento dos obreiros, pontualidade nos
cultos, discurso no momento de dízimos e ofertas, apelo final). Fora isso, a Lagoinha
Savassi funciona com seus códigos próprios.
O mesmo movimento de convergência acontece por parte da Lagoinha
Savassi para o ministério Movimento Cores. A Lagoinha Savassi está numa zona
rica e boêmia, o que se reflete na forma como sua comunicação digital é produzida.
O Movimento Cores segue essa mesma linha de modernidade em suas redes
sociais. A questão da segmentação discursiva também se torna um código do
Movimento Cores – que não fala apenas para jovens, mas para LGBTs jovens.
A delicada questão existencial do Movimento Cores faz que com ele tenha
ainda menos “códigos de igreja”. Até mesmo ao retirarem o nome “ministério” e se
auto-intitularem um “movimento” é uma estratégia discursiva para se afastar dos
estereótipos. Todas as demais organizações da linguagem nesse dispositivo são
adaptadas para retirar a ideia de “culto”, algo verificável nos nomes dos encontros:
“Grupo Alegria” e “Grupo Entendidos” e na maior existência de bate-papos e
ambientações de conversa informal.
Para finalizar esse ponto, deve-se notar o que pode ser considerado código
para um determinado dispositivo, seria transformado em inferência caso fosse
aplicado em outro dispositivo. Ou seja, ocorreria uma ressignificação de sentido
quando a mesma prática discursiva agisse em outro ambiente da mesma “rubrica”.
Quando se fala em códigos, essa palavra remete em primeiro lugar a
sistemas de transposição, de criptografia (BRAGA, 2013). De forma mais vulgar, o
código se refere ao “sistema de regras que, acionado pelos participantes de uma
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interação, estabelece possibilidades de entendimento, gerando uma potencialidade
de ação comum entre aqueles” (BRAGA, 2013, p. 160). É um sistema impreciso,
não-rígido, que permite que coisas novas aconteçam no episódio interacional.
Em outras palavras, estamos se falando em uma regularidade comum aos
gestos e práticas de um determinado dispositivo interacional. Para que ocorram as
interações que determinam o código do um dispositivo os atores deverão acionar as
práticas que são tidas como “padrão” para ele, e o dispositivo é uma “constelação de
códigos” (BRAGA, 2013, p. 168).
Por mais que o código seja palpável, ele não dá conta sozinho do dispositivo
interacional justamente por ser dotado de uma “rigidez matemática” (BRAGA, 2013,
p. 165). Onde o código não é capaz de operar verifica-se a presença das
inferências.
Braga (2013, p. 166) ressalta a importância de “evitar o dualismo entre as
inferências e os códigos”, pois não são coisas radicalmente distintas. Também,
enquanto as regras são a ordem do código, as estratégias são de ordem inferencial.
O dispositivo interacional é um resultante de processos inferenciais que fazem
funcionar lógicas diferenciadas. Ou seja, as inferências são em grande parte aquilo
que irá fugir à regra, pois não está dentro dos comportamentos e ações
“codificadas”.
Se o dispositivo é aquilo que está em comunicação e essa interação está
sujeita a transformações, então o dispositivo interacional não é tão permanente e até
mesmo pode deixar de existir. Conclui-se com o entendimento de que o dispositivo é
nada mais que o momento da comunicação, da transformação das linguagens e dos
signos.
Igrejas em um contexto amplo são dotadas de inúmeros códigos, práticas e
ações específicas de sua cultura de comunidade. De igual modo, as inferências
estão presentes em provavelmente todas as religiões, pois comumente nota-se a
presença de comportamentos não codificados, como as heresias, as contradições e
as heterodoxias. As religiões se transformam. Elas o fazem porque são dispositivos
sujeitos a transformação de seus signos e códigos.
Voltando aos três dispositivos analisados, percebe-se que há uma diferença
gradual ente o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas a maior distinção não está na
organização da linguagem, e sim nos componentes de cada dispositivo.
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Mas algo une os três: a mídia. Em qualquer um dos ambientes de culto a
propagação nas redes sociais será massiva. E notou-se que isso influencia muito a
forma de agir dos componentes do grupo. É narcisismo da era digital agindo na
lógica do jogo identitário. A expectativa dos públicos constituídos por fiéis é
especular: “as mídias são valorizadas somente se cumprem o papel de espelhos, os
quais os fiéis observam a fim de enxergarem a si mesmos, numa perspectiva
contrária à da alteridade” (SIGNATES, 2018, p. 40).
Para tratar desse tema, é de grande valia o trabalho da comunicóloga
argentina radicada no Brasil, Paula Sibilia, se dedicou a estudar sobre o assunto,
intitulando de “O show do eu”. Na referida obra, o “eu” está ligado à centralidade do
indivíduo (e na Lagoinha como um todo podemos perceber esse comportamento
pela cultura de selfies no culto, a hiperexposição da imagem e da própria fé nas
redes sociais como uma vinculação a sua identidade). E fala-se em “show” porque
há uma espetacularização desse eu. É necessário mostrar-se e o outro deve dizer
“eu te vi”.
A fé, valor íntimo do indivíduo, se torna pública com a “exibição da intimidade”
(SIBILIA, 2008, p. 28). A publicização dessa fé acaba funcionando como um
“marketing encoberto, gestos honestos – ou que pareçam honestos – que acabam
por ter uma funcionalidade “evangelística”” (SIBILIA, 2008, p. 38).
Sibilia (2008) afirma que, para ocorrer show, é necessário que haja público.
Com base nisso, vemos em nosso objeto que ocorre uma espécie de “performance
coletiva” a qual envolve pastores, obreiros e fiéis. Todos estão sendo observados,
todos podem acabar numa foto publicada nas redes sociais ou aparecer num take
ao vivo para a Rede Super.
A professora relembra as observações de Guy Debord sobre como as
relações se mercantilizam ao serem mediadas por imagens, bem como passam do
“ser” para o “ter”, e depois para o “parecer”, resultado numa ascensão de um tipo de
subjetividade cada vez mais espetacularizada (SIBILIA, 2016, p. 347). Falando
dessa mediação, o escritor francês pontuou que esse espetáculo não é um mero
“conjunto de imagens”, mas uma relação social entre pessoas, mediadas por
imagens (DEBORD, 1997, p. 14).
Sibilia (2008) compreende em sua obra que com o passar dos anos a
sociedade passou a se importar mais com o que se vê, ponderando também que há
diferenças históricas no valor que se dá à imagem qualitativa e quantitativamente. A
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“imagem de si” é cada vez mais importante. O que se projeta e o que os outros
podem ver é fundamental para definir o quão valioso o indivíduo pode ser visto
perante a sociedade.
Mas devemos ponderar que não temos controle total dessa curadoria (por
isso as redes estão passíveis a críticas do público). Há dispositivos que permitem a
filtragem e o monitoramento desse comportamento narcisístico. No mais, o que se
dá nesse processo de superexposição é a construção de uma nova identidade do eu
(MARCELINO; CASCAES, 2013).
Tendo isso em vista, continua-se falando sobre o dispositivo Movimento
Cores numa perspectiva interna, abordando as principais descobertas no campo.
Relembramos que o questionamento central de pesquisa é em que condições se dá
a existência desse ministério. E isso envolve como as pessoas chegam até ele,
como – e se – permanecem lá, que tipo de discurso é proferido em suas reuniões e
como os membros desse dispositivo se relacionam com os outros dois.
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5 A VISÃO DE QUEM ESTÁ DENTRO
Após fazer um breve histórico sócio-político da Igreja Batista da Lagoinha e
da criação Movimento Cores, a análise de discurso do corpus nas suas redes sociais
e aplicada a perspectiva dos dispositivos interacionais nos três ambientes de culto
da instituição, chega-se a última fase desse trabalho: a captura de dados que só
seriam possíveis visitando o grupo, participando de suas reuniões e acumulando
certo nível de confiança dos membros. Focou-se de forma detalhada nas interações
ocorridas dentro das reuniões do Movimento Cores, sejam elas entre líderes,
participantes ou com o pesquisador.
A partir da experiência de observador participante, expõem-se os assuntos
relativos ao corpus e que foram considerados respostas para a pergunta de
pesquisa, sendo aqui organizados como sub-tópicos. Embora o desenvolver da
pesquisa de campo tenha sido exposto de forma cronológica no Quadro 1, a
apresentação das principais descobertas não segue uma linha de temporalidade. O
debate teórico é feito dentro dos resultados reunidos.
Recordando a informação exposta no item 1: foram estabelecidos três
indicadores de análise, os quais são buscados dentro do banco de dados para
pinçar os resultados de pesquisa. São eles: a regularidade (a constância de certos
acontecimentos), a discrepância (contradições internas) e as intensidades (qualquer
coisa que se destaque: a emoção, o tom de voz, o arrebatamento, entre outros).
Segue:
“Para meu primeiro contato com o grupo, cheguei à igreja Lagoinha Savassi
pontualmente às 20h, horário de início do culto. Lá se encontravam cinco pessoas,
que me receberam cordialmente e de forma bastante sincera, não-automática. Nas
primeiras frases da conversa já disse que era pesquisador da UFG, que havia
conhecido o grupo pela internet e que estava participando da reunião para que a
experiência integrasse minha dissertação de mestrado. De igual modo, também me
identifiquei como LGBT e membro de uma igreja evangélica. Um deles subitamente
perguntou meu signo. Os amigos fizeram cara de surpresa e riram. Aparentemente
ele fez essa pergunta porque “ensaiou” um interesse em mim” (Caderno de Campo,
Grupo Entendidos, 06/06/18).
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A observação participante com o corpus foi marcada por uma série de
reflexões a respeito dos dilemas da religiosidade em conflito com a sexualidade.
Cada visita, cada conversa, cada confissão, ou confirmava o que já era conjecturado
desde a pesquisa exploratória ou apresentava um fato novo. O Movimento Cores
não é apenas mais um ministério em uma igreja evangélica. É uma ideia
minuciosamente pensada por uma igreja que possui estrutura financeira, política e
interpessoal para montá-la.

5.1 Participação sem vínculo: questionando a noção de grupo
Figura 18 – Preparativos para o início do “Grupo Alegria”, reunião de segunda-feira do Movimento
Cores

Fonte: fotografia tirada pelo autor, jun. 2018

“(...) Desço para o espaço do templo. Em questão de minutos todas as
cadeiras estão empilhadas e o chão é limpo. Nenhum dos participantes da reunião
do Movimento Cores foi encontrado neste culto” (Caderno de Campo, Savassi Club,
09/06/18).

Uma das primeiras coisas que notei em campo é que os participantes do
Movimento Cores não eram encontrados em outros ambientes da Lagoinha. Nem a
IBL Sede, nem a Lagoinha Savassi. Das centenas de pessoas que passam pelas
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reuniões no decorrer do tempo que o pesquisador esteve presente, apenas uma foi
encontrada em outro ambiente além do Cores.
“(...) Assim que chego na entrada da igreja localizo um membro do Movimento
Cores. Nos reconhecemos e cumprimentamos uns aos outros. Ele acabou se
sentando ao meu lado no segundo piso do templo” (Caderno de campo, Culto de
Celebração, 17/06/18).

De todas as reuniões que frequentei aos sábados e domingos (Seja na
Lagoinha Savassi ou na IBL Sede) contando com a citada logo acima, encontrei
quatro pessoas que também frequentam o Movimento Cores. Há mais ou menos
outras 70 que não foram vistas em cultos (Culto de Domingo, Lagoinha Savassi,
Caderno de Pesquisa, 24/06/2018).

Um desses encontros aconteceu no fim da pesquisa de campo, mas todas as
pessoas que lá estavam eram amigas pessoais de Priscila. Ao perguntar a elas se
as mesmas frequentavam a Lagoinha Savassi, me responderam: “Não sou não.
Nenhuma das meninas aqui é. Mas eu estou querendo virar membro” (Caderno de
Campo, Culto de Domingo, Lagoinha Savassi, 01/07/18).

Descobriu-se posteriormente que isso ocorre porque os participantes do
Movimento Cores não vêm da Lagoinha e sim de outras igrejas. Na prática, o
Movimento Cores é um projeto criado pela “marca” Lagoinha e funciona em uma
unidade estratégica, mas feito para outras pessoas que não sejam parte de sua
comunidade de fé. Esse dado demonstra que os membros de alguma igreja da
“marca” IBL ou até mesmo da própria Lagoinha Savassi não são incentivados a se
abrir sobre sua sexualidade ou participar do grupo.
Tal pensamento é corroborado pela declaração de um dos poucos membros
do Cores que também é membro da IBL Sede:
“Se eu me assumir na minha igreja vai ser como se eu tivesse morrido. Eu
sempre fui à mesma pessoa, eu sempre fui gay. Mas se eu disser que sou na
mesma hora as pessoas vão fazer uma divisão, como se eu não fosse eu mais (...).
Antes eu era uma bênção, mas agora eu sou gay não sou uma bênção mais”

84

(Caderno de campo, reunião para assistirmos o jogo do Brasil na Copa do Mundo,
17/06/18).

Em outra ocasião na pesquisa, uma frequentadora lésbica, aqui identificada
como “H2”, compartilhou sua visão sobre os motivos pelos quais não há muitos
membros de “Lagoinhas” também no Movimento Cores.
“(...) Pergunto mais coisas sobre o Movimento Cores e a Lagoinha a H2: ‘As
pessoas da Lagoinha sabem que o Movimento Cores existe?’. ‘Sabem sim, mas não
vão. Elas não querem contar que são gays. Visitar o Cores seria a mesma coisa que
revelar para a igreja que elas são. Elas não querem isso. E nem tem como dizer que
estão visitando para ajudar um parente, um amigo. Não tem como disfarçar’”
(Caderno de Campo, reunião para assistirmos o jogo do Brasil na Copa do Mundo,
22/06/18).

Os membros do Movimento Cores provêm de outras igrejas: assembleias,
presbiterianas, batistas ligadas à Convenção Batista, pentecostais... mas poucos
são provenientes da igreja que criou esse espaço.
Além da questão de pertencimento, havia uma questão relacional que
chamava a atenção nas reuniões do grupo. Assim que as reuniões do Movimento
Cores acabavam, muitas pessoas iam embora de súbito. Não paravam para
conversar, troca ideias e criar vínculos.
“(...) A reunião se encerra. Notei nesse momento que é muito mais difícil se
relacionar com visitantes do Movimento Cores. Muitos dos participantes são
retraídos, mais tímidos do que o costumeiro” (Caderno de Campo, Grupo Alegria,
Dia 18/06/18).

Perguntei sobre isso a um dos participantes do grupo que melhor recepcionou
o pesquisador nesse tempo:
“(...) Ainda nessa conversa eu pergunto por que os membros do Cores não
saem muito. Eu relato que senti essa “barreira” nas relações. O jovem – que
aparenta ter algo em torno de 25 anos - diz que isso acontece porque estimular
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amizades pode acabar gerando outra coisa, como uma paixão ou dependência
amorosa, algo que os membros do Cores não querem. ‘Muitos aqui desejam ou
celibato, sabe’, diz ele” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, Dia 11/06/18).

Ora, o sentimento do pesquisador quanto a esse tipo de comportamento antiinteracional se assemelha um tiro que sai pela culatra. Os membros já habituados à
teologia do grupo sabem que a ideia principal do ministério é fortalecê-los
espiritualmente para a dura missão de ficar solteiros por toda a vida. Tal condição foi
apelidada por Priscila Coelho de “solteirice”. Isso será tratado com detalhes no item
5.2.
“(...) Minutos depois, K1 se manifesta novamente: “Eu tinha que casar para
receber a cura gay”. Priscila lamenta e diz que isso é uma bobagem. ‘Nenhuma
passagem bíblia diz que você tem que se curar. A solteirice tá aí pra ser vivida’”
(Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 27/06/18).
“(...) Nessa reunião há muito mais pessoas que na quarta-feira, algo em torno
de 120 pessoas (os pais dos integrantes do Cores também são convidados a
participar). O tema dessa reunião será ‘Casamento, família e solteirice’” (Caderno de
Campo, Grupo Alegria, 11/06/18).
“(...) Ela também disse que Paulo não fala mal do casamento, apenas que
casamento é um dom e que esse dom não é pra todos. Talvez o dom dos
participantes do Cores seja o celibato (Caderno de Campo, Grupo Entendidos,
20/06/18).
“(...) Quando se fala sobre solteirice alguns membros gritam brincando "Aê!",
"aleluia". Pergunto ao garoto ao lado o motivo, ele reforça que é porque boa parte
dos membros do Cores quer ser solteiro” (Caderno de Campo, Grupo Alegria,
11/06/2018).

Mas como se manter solteiro estando em contato com outros homoafetivos
solteiros numa média de duas vezes por semana? Em várias conversas com
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participantes do grupo, eles externaram que estarem vivendo um propósito de
celibato às vezes esbarra em dificuldade internas:
“(...) Brinco dizendo o que o grupo realmente tem algumas “pedras de
tropeço” (homens bonitos). Ele ri e começa a enumerar as “pedras” dele. Homens
que ele se interessou sexualmente e são uma ameaça ao seu propósito de celibato”
(Caderno de Campo, Grupo Alegria, 11/06/2018).

Essa dificuldade é admitida por líderes, que orientam os participantes a
vigiarem suas atitudes:
“(...) Logo após um jovem faz sua contextualização e é complementado por
Alan: "Satanás é real, creia você ou não (...) "Como Deus é bom se ele me proíbe da
minha prática homoafetiva? Quem pensa assim não se aprofundou nele (...) Todas
as distrações são coisas que provém de Satanás, inclusive a menina e o boyzinho
que visita o Cores” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, 25/06/2018).

Em um momento de descontração, a própria líder Priscila Coelho já
expressou essa dificuldade48.
“(...) Entre esses comentários, chama a atenção quando Priscila diz também
sentir atração por pessoas trans, e por dizer "A igreja pra mim é sofrimento". Com
essa fala, ela quis dizer que há muitas meninas lésbicas que frequenta o Movimento
Cores que ela se sente atraída” (Caderno de Campo, reunião para assistir o jogo do
Brasil na Copa do Mundo, 17/06/18).
Também há relatos de relacionamentos “proibidos” na página oficial do
Movimento Cores no Facebook. No caso, feito por um pai de uma – aparentemente
– ex-frequentadora:

48

Questionada sobre essa declaração, Priscila negou (na entrevista concedida a este pesquisador)
ser um fardo lidar com outras mulheres – cis ou trans – num grupo que visa o celibato.
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Figura 19 – Avaliação negativa na página do Movimento Cores no Facebook

Fonte: Facebook - Fanpage Movimento Cores (2017)
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No momento de entrevista, perguntei a líder Priscila Coelho sobre a
quantidade de pessoas que participam das atividades do Movimento Cores. Ela
afirmou que esse número gira em torno de 150 pessoas. Questionei a informação,
afirmando que não presenciei tal número em um culto. Priscila retrucou:
“O Cores é um movimento para assumidos. Então, se você vem, naturalmente
tem foto, tem tudo. Então tem pessoas que elas não podem assumir a orientação,
nem querem assumir pra elas mesmas, nem pros pais, nem pra sociedade”
(Apêndice B – Entrevista: Missionária Priscila Coelho).

Ela ainda disse que mais ou menos 90% das pessoas que passaram ou são
ativas no ministério são ou já foram de um contexto eclesiástico (Apêndice B –
Entrevista: Missionária Priscila Coelho). Ainda dentro desse assunto ela informou
que há muitas pessoas que são “membros secretos” do ministério, no sentido de
estarem sendo acompanhados espiritualmente ou psicologicamente, porém não
aceitarem se expor em reuniões públicas.
Outra interessante questão percebida em campo foi uma inconstância na
participação desses membros.
“(...) O grupo recebe uma quantidade considerável de visitantes a cada
reunião; as pessoas que frequentam o Movimento Cores com frequência são os
integrantes da banda e mais outras cinco pessoas. Os outros participantes não
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possuem uma grande frequência. Alguns aparecem uma vez por mês. Outros
deixam de frequentar e depois de um tempo voltam (Caderno de Campo, Grupo
Entendidos, 20/06/2018).

Esse comportamento, somado aos discursos do Movimento Cores e a
vivência obtida levou o pesquisador levantar a hipótese de que os frequentadores
vivam uma vida de “altos e baixos” na fé cristã. Ora, frequentam o grupo
encorajados ao celibato. Ora, “caem” em pecado. A possível culpa ou falta de
encorajamento de seguir no propósito de celibato os leva a abandonar o grupo por
pouco tempo. Em breve estarão de volta uma vez que se identificam como cristãos
e, de acordo com seus próprios dogmas, esse deve ser o caminho que o cristão
deve seguir.
Tomando como base os dados obtidos em campo e as conexões entre as
ideias, notou-se que no Movimento Cores há uma dinâmica interacional bastante
incomum do se espera de um grupo. Desta forma, pode realmente chamar o referido
de ministério de “grupo”?
Deve-se pensar no grupo mais com associações do que como algo fixo,
permanente ou algo necessariamente vinculado a identidade de um indivíduo. Por
mais que seja justo evidenciar condição sexual como o elo entre os integrantes, é
importante ressaltar que ela não é fator determinante para que aconteça uma
associação ao ministério. Afinal, um LGBT+ pode se identificar com outras
construções e associações, se tornando, por exemplo, membro de uma igreja
inclusiva ou até mesmo, membro de uma comunidade tradicional que pregue a
inexistência de uma identidade LGBT+.
Relembrando: os dispositivos interacionais não são apenas os elementos que
estão inseridos no campo (como a instituição religiosa ou o uso da rede social), mas
todo o contexto presente naquele ambiente comunicacional. Nesse sentido, a visão
comunicacional de Braga (2011) que elenca o dispositivo interacional como
uma constelação de códigos e inferências é útil para que possamos enxergar o
grupo. Os dispositivos interacionais não são apenas os elementos que estão
inseridos no campo (como a instituição religiosa ou a forma de uso da rede social),
mas todo o contexto presente naquele ambiente comunicacional.
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5.2 Leveza de um lado, pesar do outro: passado, presente e dispositivos de
sexualidade
“(...) A visitante trans, “C”, tomou a palavra e começou a aplicar a parábola na
sua realidade de vida: “Aquilo [a palavra que ouviu na Igreja no passado] foi
plantado dentro de mim (...)”. Eu escolhi esse caminho, ou melhor, eu nasci assim.
Mas sempre vai estar guardado ali. Embora eu tenha esse corpo e meus amigos do
mundo, eu sempre sei o que é a verdade. Porque eu nasci na igreja e fui batizada”.
(Caderno de Campo, Grupo Alegria, 25/06/18).
Realidades como a de “C” são facilmente encontradas no grupo. Pessoas que
viveram ou vivem contextos de exclusão, abandono, preconceito. Mas, enquanto
membros de um ministério LGBT, os participantes adotam um comportamento duplo,
que parece exaltar e ao mesmo tempo condenar a própria sexualidade.
A começar, os membros do Movimento Cores possuem histórias tristes para
contar. O Movimento Cores conta com duas mulheres em sua equipe além de
Priscila Coelho. Uma cuida da “parte espiritual” e outra da “parte psicológica” (e sim,
trata-se de uma pessoa formada em Psicologia que usa de sua formação para tratar
a sexualidade dos integrantes). “(...) Ele diz sem dar muitos detalhes que há
membros do Cores que passaram por situações traumáticas no passado, como
abuso sexual, estupro etc.” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, 11/06/18).
Alguns jovens os quais foi estabelecida uma relação de amizade chegaram a
confessar que passaram por vários problemas com os familiares (num contexto onde
a homossexualidade dos filhos era a causadora disso).
“(...) Pergunto a ela se os pais sabem que ela é homossexual. Ela diz que
não. Ela é membro de outra igreja e começar a ir a Lagoinha Savassi apenas por
causa do Movimento Cores. Se sente mais à vontade lá. Também disse que os pais
são separados e que a relação é de certa forma difícil” (Caderno de Campo, Grupo
Alegria, 11/06/18).

A relação entre pais e filhos em alguns casos chega a um estágio ainda pior:
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“(...) A gente tem casos aqui de pessoas que foram expulsas de casa porque
os pais cristãos, alguns pastores cristãos, expulsaram que casa porque o menino foi
pedir ajuda em relação à orientação”. E a galera não soube lidar (Apêndice B –
Entrevista: Missionária Priscila Coelho).

Quanto à dificuldade de lidar com o próprio ser não provém dos pais de
algum, ela pode partir dele próprio:
“(...) Eu tentei me exorcizar várias vezes, por anos tentei de tudo sair da
homossexualidade. O sofrimento é impossível de te explicar (...). Eu nunca tentei
tirar a minha vida, mas por várias vezes pedi pra Deus me matar, eu orava pra
morrer.” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, 25/06/18).
Num dos primeiros estudos bíblicos que participei como pesquisador, “A” (um
membro da equipe do Movimento Cores), responsável pela preleção daquele dia,
revelou ter passado por um possível abuso sexual na infância:
“(...) Com um pouco de maturidade que a idade foi me trazendo, eu percebi
que já havia sido tocado por outras pessoas de uma forma que não era certa. Eu
participei de campanhas de libertação, de tudo, mas a minha atração por homens
não saía” (Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 13/06/18).

A pesquisa de campo me levou a acreditar que, aparentemente, a narrativa
do abuso sexual é alimentada pelos líderes do grupo49. Numa afirmação de difícil
crença, Priscila relata que aproximadamente 90% dos participantes do Movimento
Cores relataram sobre algum tipo de abuso sexual. (Entrevista 2 – Priscila Coelho
pg. 43). Em momentos específicos de suas preleções ela aborda esse tema de
forma clara, mas ao mesmo tempo sem expor nenhum participante.
“Você que está aqui que tem dificuldades porque sofreu um trauma, um
abuso... Deus diz que todos são merecedores do nosso amor, porque ele nos amou
49

Importa dizer que esse trabalho não toma partido nas declarações dos membros a respeito de
abusos sexuais. O que é um abuso ou não deve ser antes de tudo definido e analisado por
profissionais capacitados para tal. As declarações aqui referenciadas possuem o mero teor de relato
de campo.
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primeiro. Os traumas são vencidos pelo poder de Deus (...), você deve perdoar
quem te abusou, quem te estuprou. Esse perdão vai te libertar da dor que você
sente. Por meio de Deus é possível amar a pessoa que causou o trauma. Jogue seu
fardo em Cristo” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, 18/06/18).
O fato é que muitos membros do Cores - sejam eles “membros públicos” ou
não – sentem a necessidade de buscar acompanhamento espiritual para sua
condição.
“(...) Perguntei a um deles qual o motivo [de alguns chegarem atrasados no
estudo bíblico] e ele me disse que é porque estavam em gabinete (uma espécie de
rápido confessionário onde os jovens do M. Cores falam sobre suas vidas e
confessam pecados, pedem orações e revelam fraquezas)” (Caderno de Campo,
Grupo Entendidos, 06/06/18).

Os traumas antigos e recentes dos participantes parecem que são atenuados
quando eles estão juntos. Quando presentes nas reuniões do Movimento Cores, a
sexualidade autocondenada e reprimida dá lugar a uma homossexualidade
amenizada e em alguns momentos, celebrada.
“(...) O momento começa com música e parte dos membros canta muito bem”.
“Todo viado tem dom pra cantar”, brinca uma das meninas (Caderno de Campo,
Grupo Entendidos, 06/06/18).
“(...) As piadas com a própria condição homossexual são constantes. A garota
que estava com o violão iniciou a música “Ah, Wilson vai”, uma conhecida paródia
LGBT de I Will Survive. Após o “show” vocal dado por parte dos integrantes, a
mesma menina diz “arrasou viado”. Os outros riem, repetem e ninguém é reprimido
por usar a expressão” (Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 06/06/18).

A líder do grupo também aparenta incentivar esse tipo de abordagem a
respeito da própria condição homossexual:
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“(...) Após o período de música, Priscila pede para que eles se apresentem
sem sentir vergonha por isso: "Tem bicho aqui na frente não, só tem bicha (risos)”
(Caderno de Campo, Grupo Alegria, 25/06/18)”.
Embora o ministério se apresente – e seja – um lugar de acolhimento a essas
pessoas que passaram – ou ainda passam – por situações difíceis no seio religioso
e familiar, o mesmo não aparenta encorajá-los a lutar por igualdade de direitos e
respeito à suas condições fora do grupo:
“(...) ‘Ah, a minha igreja não me aceita. Mas o Cores existe e nós te
aceitamos. Aqui é um espaço feito para você onde você pode ouvir a Palavra de
Deus’” (Caderno de Campo, Grupo Entendidos, 13/06/18).

Relembremos do apanhado dos relatos de campo pinçados. A fala da
participante trans “C”, os relatos de abuso sexual e de autoexorcismo, a presença de
profissionais de psicologia e de uma espécie de “confessionário” nos remetem a
uma ideia já bastante conhecida nos estudos desse tema.
Ao verificar o primeiro volume de História da Sexualidade, tem-se contato com
a construção do conceito de dispositivo de sexualidade (FOUCAULT, 1988). O autor
não fornece uma definição frasal “fechada”, mas esse dispositivo pode ser entendido
como:
[...] um conjunto heterogêneo que compõe uma estratégia de gerenciamento
e controle de corpos, de modos de ser e de populações. Este dispositivo
opera sobre a sexualidade através do que o autor chama de biopoder,
produzindo assim formas legítimas e ilegítimas de exercício da sexualidade.
Parte dessa estratégia consiste na construção de identidades e a formação
de processos de criminalização (CASSAL; GARCIA; BICALHO, 2011, p.
465).

Foucault aponta a existência de dois tópicos que são à base da formação do
dispositivo de sexualidade: o discurso científico a sexualidade em discurso. O
primeiro é uma das forças que construiu o dispositivo de sexualidade, que tem na
heterossexualidade a sexualidade normal, em contrapartida as “sexualidades
desviantes e patológicas”.
O segundo é o poder sendo exercido por meio da sexualidade em discurso,
em debate. De acordo com o Foucault (1988), apenas o Ocidente construiu uma
“ciência da sexualidade” e um discurso da sexualidade. Ele aconteceu aqui no
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confessionário cristão. Nesse espaço as pessoas são convidadas a falar sobre suas
experiências sexuais, traumas, vontades, desejos, pecados cometidos. Isso, na
presença de um líder.
Dadas as informações acima, é possível enxergar o ministério Movimento
Cores com mais outra lente: a de “grupo de terapia”. Embora seus líderes
apresentem o grupo como um mero ministério que oferece uma exposição bíblica
para pessoas do contexto LGBT+, o que verdadeiramente acontece é mais
profundo: o pesquisador percebeu que o poder de influência do Movimento Cores
sobre seus participantes é potencialmente maior do que a Lagoinha Savassi ou a
IBL Sede podem exercer sobre seus membros.
Enquanto na IBL Sede e na Lagoinha Savassi o visitante é apenas mais uma
pessoa na multidão, no Movimento Cores o visitante se levanta, se apresenta, fala
seu nome, de onde veio. Se a visita acontecer numa segunda-feira, ele vai se
relacionar com as pessoas do grupo e vai pode ser convocado a falar publicamente
sobre quais ensinamentos obteve a partir da leitura de uma parábola bíblia, por
exemplo. Se for do desejo dele, pode ter acesso a um gabinete, em que, psicólogos
e líderes espirituais poderão ouvi-lo e orar por ele.
Existe um nível de aproximação que não é possível de acontecer nas outras
atividades de culto da mesma igreja, tanto por questões numéricas quanto por
especificidade de assunto. O Movimento Cores é o dispositivo que realmente possui
poder de penetrar na intimidade e nas questões pessoais de quem o visita.
Novamente falando de Foucault, agora lançamos mão de outra obra. Em
“Vigiar e Punir” (1975), o filósofo faz um estudo sobre a questão da punição, da
prisão e de como o capitalismo a partir do século XVIII a XIX usará de diversas
instituições para disciplinar os corpos das pessoas, de forma que elas se adequem a
esse novo modelo de produção e de consumo. O sistema prisional e o sistema de
punição destruíam o corpo dos criminosos e, na virada para o século XIX, houve
uma mudança de atitude por parte dos sistemas, que agora visariam recuperá-las
para a sociedade, recondicionando esse corpo.
Embora isso ocorresse nas prisões, Foucault percebeu que isso também
ocorria nas fábricas, escolas, hospitais, e igrejas. Instituições que vão de tempo em
tempo condicionando nossos corpos para que possam estar preparados com
eficácia dentro de um sistema de produção capitalista. É o que Foucault chama de
poder disciplinar. Corpos dóceis, na leitura de Fairclough (2001) são os sujeitos com
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corpos e hábitos adaptados (ou normatizados) aos sistemas de produção
capitalistas; por meio da disciplina.
Em termos mais detalhados, no que tange a disciplina dos sujeitos, Foucault
(1975, p. 133) diz que se deve pensar “em qualquer sociedade o corpo está preso
no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou
obrigações”. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação
de docilidade-utilidade, são as chamas “disciplinas”. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” (FOUCAULT, 1975, p. 135). Essa
disciplina é encontrada nas “meticulosidades da educação cristã”, presente na
ritualização, nas penitências, no aconselhamento e no poder pastoral.
Temos, agora, a seguinte construção dentro do dispositivo de sexualidade
“adaptado” a realidade do corpus. Nele, as ideias de “poder pastoral”, “docilidade” e
“utilidade” dos corpos estão interligadas. Pôde-se perceber que o poder pastoral no
Movimento Cores não é exercido por meio de um autoritarismo – que é característica
do dispositivo da IBL Sede – e sim, por uma legitimidade, sendo essa alcançada de
três formas: a orientação sexual da missionária que os lidera, a formação teológica
que ela possui e a perseverança que alega manter quanto ao propósito de celibato.
A “docilidade dos corpos”, segundo Foucault (1975, p. 133), pode ser
alcançada por uma punição que não se apresenta por meio dos líderes do
ministério, mas sim dos próprios participantes que, como já citado no item 5.1, são
em suma maioria, evangélicos proveniente de outras igrejas. A docilidade vem pela
culpa, o pesar causado pela noção de pecado. Ser dócil aos ensinamentos do
ministério é ser dócil aos ensinamentos de Cristo. E isso, por si, produz “corpos
úteis” no sentido de comportamentos úteis (1975, p. 155), tais como a devoção, a
sazonalidade na participação das reuniões, o envolvimento com as atividades
ministeriais e o recrutamento de novos participantes.
5.3 Uma realidade omitida pelos dispositivos dominantes
Provavelmente um dos pontos mais importantes da imersão em campo para a
observação participante foi à constatação de que o Movimento Cores existe sem ser
exposto nos cultos da igreja, algo que não seria possível constatar apenas com a
pesquisa exploratória. Sabe-se que a IBL Sede teria poucas condições de conceder
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um “espaço de fala” para todos os projetos que têm, mas a invisibilização ao
Movimento Cores é muito clara e latente em vários prismas.
Em primeiro lugar, o Movimento Cores não está no website da Lagoinha. Não
é possível achar horário de funcionamento, dias de culto, quem é o grupo ou qual o
seu objetivo. Atualmente há apenas dois links que citam o grupo (um falando sobre
um evangelismo na parada LGBT em 2015 e outro informando sobre uma
conferência sobre homossexualidade, também em 2015). Em segundo, em todos os
cultos que foram observados na Lagoinha Savassi e também aos sábados, na
reunião “Savassi Club”, o Movimento Cores nunca foi divulgado. Ele era o único
ministério que, propositalmente, não era citado no momento de avisos.
“(...) Ele convida todos a preencher formulários da igreja dando seus dados
pessoais para que possam ser procurados em outro momento. Em seguida ele fala
de todas as programações da igreja Lagoinha Savassi: cultos de domingo, células e
estudo bíblico às quartas. O Movimento Cores não é citado” (Caderno de Campo,
Savassi Club, 09/06/18).
“(...) uma moça vai à frente e anuncia a programação semanal: células,
estudo bíblico às quartas (inside), treinamento de voluntários. O Movimento Cores é
novamente ignorado” (Caderno de Campo, Savassi Club, 16/06/18).
“(...) Assim que acaba o momento de intervalo, Pr. Vitinho sobe novamente ao
palco para dar avisos sobre os encontros de ministérios da Lagoinha Savassi.
Novamente, o Movimento Cores não é citado” (Caderno de Campo, Culto na
Lagoinha Savassi, 24/06/18).

Além da falta de propagação de informações a respeito do ministério, notouse também certa indiferença à pessoa de Priscila enquanto parte do quadro
ministerial da Lagoinha Savassi, igreja que frequenta. A missionária não ora com os
fiéis, não se senta na parte da frente e não abraça os novos convertidos quando eles
vão ao púlpito – diferente de todos os outros pastores e obreiros.
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“(...) Priscila também está na igreja. Ela não usa o crachá que os obreiros
usam. Não aparenta ser considerada uma autoridade dentro da Lagoinha Savassi”
(Caderno de Campo, Culto na Lagoinha Savassi, 01/07/18).
“(...) Após quase trinta minutos de preleção, o tecladista sobe ao púlpito para
tocar. Vale dizer: o Pr. Vitinho se sentou exatamente na fileira da frente, mas Priscila
se sentou exatamente na última” (Caderno de Campo, Culto na Lagoinha Savassi,
24/06/18).

A impressão que se têm é que os dois movimentos acontecem: tanto a
Lagoinha Savassi diminui a importância da figura de Priscila quanto ela própria
colabora para a sua própria invisibilização.
Figura 20 – Fachada da igreja Lagoinha Savassi

Fonte: fotografia tirada pelo autor (2018)

Apenas por meio da fachada da igreja Lagoinha Savassi é possível ter acesso
ao dia e horário dos encontros do grupo e pelas redes sociais da igreja. Priscila
afirmou a mim que essa invisibilização no Movimento Cores aconteceu porque ela
pediu:
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“(...) Sim. A gente não divulga porque é muito polêmico, dá muito problema.
Então a gente divulga no Movimento Cores mesmo. Por exemplo, no site você vai
ver que não tem a programação nem nada. Ele só cita. Então a gente preferiu fazer
assim” (Apêndice B – Entrevista: Missionária Priscila Coelho).

As polêmicas realmente são algo que acompanha o grupo por muito tempo.
Parece que toda e qualquer tentativa de dar visibilidade às questões LGBT entre os
cristãos heteronormativos é rapidamente censurada pelos mesmos. Nos últimos dias
de pesquisa de campo do pesquisador com o grupo estava próximo do dia da
parada LGBT em Belo Horizonte. O Movimento Cores, como já é tradicional, iria
estar lá também. Observei Priscila Coelho direcionar as pessoas presentes nesse
sentido. Ela disse:
“(...) Quem tiver a camiseta do ano passado escrito ‘Sou mãe cristã e amo
meu filho LGBT’, pode usar. Não vamos mais usar a que estava escrito ‘O amor
venceu’ e nem a ‘Jesus cura a homofobia50’, porque elas deram muita polêmica ano
passado” (Caderno de Campo, Grupo Alegria, 02/07/18).

Uma outra grande repercussão que Priscila Coelho teve diante dos membros
da Lagoinha – e também entre cristãos de outras igrejas - foi quando publicou uma
foto sua ao lado do deputado federal Jean Wyllys (PSol).
“(...) o único rolê mais complicado que eu tive foi quando eu postei uma foto
com o Jean Wyllys, que é uma pessoa que eu conheço, que eu amo inclusive. E a
galera pirou! Falou “Você é esquerdista, tem foto com o Jean Wyllys!”. E eu
respondi. Eu falei: “Uê, eu tiro foto com quem eu quiser. Ele é alguém como
qualquer outro ser humano. O fato de eu não concordar com muita coisa que ele
pensa não anula minha amizade, meu relacionamento com ele” (Apêndice B –
Entrevista: Missionária Priscila Coelho).

Mas Priscila parece tentar colocar panos quentes nessas questões. Em uma
ocasião onde não estive perto de Priscila, “H2” (membro da Lagoinha há 18 anos e

50

Essa frase refere-se a dizeres de outra camiseta elaborada para outra parada LGBT.
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amigo pessoal de Priscila), relatou que pessoas de dentro da IBL já tentaram dar fim
às atividades do Movimento Cores:
“(...) Pergunto algo ainda mais delicado: ‘E a Lagoinha? Já ouve tentativas de
acabar com o grupo por parte da própria igreja?’ ‘Sim, já teve demais!”, responde
H2. ‘Gente de fora nunca fez nada contra o grupo, mas teve muita gente da
Lagoinha que tentou acabar com o Cores. Pessoas já foram até o pastor Márcio
pedindo para ele encerrar o ministério. Outros já tramaram contra a Priscila para que
ela caísse em pecado que desmoralizassem ela’. O assunto morre” (Caderno de
Campo, reunião para assistir o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo,
22/06/2018).

Mas quando Priscila foi diretamente interpelada se ela pensa que o ministério
que ela dirige é invisibilizado, ela responde “de maneira nenhuma!” (Apêndice B –
Entrevista: Missionária Priscila Coelho).
As declarações de Priscila quanto à visibilidade do ministério que lidera
causaram estranheza e incredulidade, pois esse modo de atuação parece servir
primeiramente aos interesses da IBL Sede, e do ministério em si. Teoricamente, o
local de reuniões do ministério Movimento Cores tornou-se “fechado em si mesmo”
(FOUCAULT, 1975, p. 139). Esse termo é empregado não por causa de um
isolamento físico – tanto porque as reuniões do ministério funcionam no mesmo
espaço da igreja – mas por causa de um “isolamento verbal”.
Quanto a um modus operandi do grupo, as anotações de Foucault (1975)
ajudam a nortear até que ponto o dispositivo dominante utiliza suas estratégias para
controlar seu ministério.
Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como
encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as
outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciálo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Procedimento, portanto,
para conhecer dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico
(FOUCAULT, 1975, p. 140).
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5.4 Não pelo ethos, e sim pelo oikos

Já se citou aqui que o Movimento Cores não se preocupa em passar aos seus
integrantes a necessidade de militar por direito iguais na sociedade (embora
reconheçam que as militâncias os beneficiem de certa forma), ou até mesmo de
conscientizar as próprias igrejas das quais são provenientes sobre a homofobia e o
preconceito aos cristãos em condição homoafetiva. Mas então, que tipo de mudança
o Movimento Cores pretenderia alcançar? No que esse grupo se diferencia
comunicacionalmente de organizações similares a ele?
Com o passar do tempo em campo, uma das descobertas que essa pesquisa
teve acesso foi que o Movimento Cores não existe para mudar a mentalidade dos
seus integrantes – pois a grande maioria desses integrantes já possui uma doutrina
cristã “em si” – mas sim ser um local de compartilhamento de realidades entre iguais
e, principalmente, uma mudança de mentalidade dos pais em relação à
homoafetividade. É essencial para o grupo ganhar o coração dos pais na
conscientização e luta contra a homofobia.
Nessa ordem, o ministério não visa travar um combate no “ethos” (os
comportamentos, hábitos, valores ou crenças que definem a sociedade ou, de forma
mais específica, a comunidade evangélica brasileira), mas sim promover um debate
no “oikos” (nas suas casas e em que habite nelas, no seio familiar).
Em nossa entrevista para esta pesquisa, Priscila Coelho abordou com
detalhes essa questão:
“(...) O braço mais complicado do Cores é alcançar as famílias. Em grande
maioria são cristãs que não conseguem o contexto – pra mim não conseguem
compreender a teologia, né. Que compreendem que os filhos têm dificuldades na
sexualidade ou alguns nem sentem que é dificuldade porque não sabem que é
dificuldade, que tem essa orientação, então os pais piram! E aí a gente percebeu
que a gente trabalhando com os meninos e eles à vontade, descobrindo quem Deus
é, sendo amados...! Mas em casa... o pai jogava tudo que a gente ensinava fora
quando ele expulsava de casa o menino porque era... (não completa).(...) Porque
segundo o que os pais entendem é um tipo de pecado diferente de todos os outros
né. E aí tirando da presença dos pais foi ficando uma situação complicada”
(Apêndice B – Entrevista: Missionária Priscila Coelho).
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No mesmo dia em que Priscila concedeu essa entrevista, aconteceu em
seguida uma reunião de oração anterior ao culto “Grupo Alegria” daquela segundafeira. Foi a primeira e única que vez que este pesquisador convidado a estar naquele
ambiente, destinado só a líderes e pessoas próximas. Naquele momento pôde-se
acompanhar o quanto a questão familiar é crucial para o desenvolvimento do grupo:
“(...) Nas orações as pessoas pedem pela casa, pela família, confessam
pecados. Priscila toma a palavra em determinado momento: ela aparenta pela
primeira vez estar emocionada, quase chora. Ela faz uma breve fala pedindo
orações pelas famílias dos participantes do Movimento Cores, pois um dos objetivos
do ministério é fazer com que as famílias aceitem e compreendam a sexualidade
dos filhos. Ela não entra em detalhes, mas diz que é uma missão muito difícil. Ela
pede para que Renata Arruda (responsável pela preleção do dia 11/06) para fazer
essa oração. Na oração, chama a atenção uma fala específica dela: “(...) parece
impossível quebrar essa barreira com as famílias, parece que não vamos chegar a
lugar nenhum” (Caderno de Campo, momento de oração anterior ao Grupo Alegria,
02/07/18).

Após essa oração, naquele mesmo ambiente, uma mãe que aparentemente
foi “alcançada” pela mentalidade que o Movimento Cores deseja passar para os
pais, teve a oportunidade de contar um pouco de sua realidade.

(...) Quem fará essa oração pela militância é a mãe que veio do estado do
Espírito Santo. Mas, antes de orar, ela pede a palavra. Ela disse que na última noite
ela foi tocada por Deus e sentiu vontade de pedir perdão publicamente pelo
autoritarismo com o qual tratou sua filha. Ela disse ter uma filha trans que mora no
Japão há 10 anos. “Se eu tiver a chance de revê-lo51 (sic), vou tratá-lo de uma forma
carinhosa e gentil. (...) Muito das minhas ações como mãe foram herdadas da minha
infância, por também ter uma mãe autoritária” (Caderno de Campo, Grupo Alegria,
02/07/18).
Algumas reuniões do “Grupo Alegria” são maiores em número justamente por
contar com a presença dos pais.
51

A mãe usou pronomes no feminino e no masculino, não ficando esclarecido se tem um filho trans
ou uma filha trans.
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“(...) Nessa reunião há muito mais pessoas que na de quarta-feira, algo em
torno de 120 pessoas (os pais dos integrantes do Cores também são convidados a
participar). O tema dessa reunião será “Casamento, família e solteirice”. (Caderno de
Campo, Grupo Alegria, 11/06/18).

Esse dado passa a impressão de que liderança e membros do Movimento
Cores desejam que os pais enxerguem a busca real de seus filhos por uma
espiritualidade genuína. De forma que, por meio desse testemunho os familiares
possam se desligar de pensamentos preconceituosos e errôneos, tais como a
homossexualidade ser uma “possessão”, fruto de problemas hormonais, fruto da
ausência da figura paterna/materna ou até mesmo “falta de vergonha”.
Cabe destacar que o Movimento Cores também lida com crianças
homoafetivas. Na entrevista que tive com Priscila, perguntei quem era o integrante
mais jovem do grupo. Priscila contou que era um adolescente de doze anos, o qual
foi trazido pelos pais (Apêndice B – Entrevista: Missionária Priscila Coelho). Ao
interpelá-la sobre a presença que menores de idade no grupo e o que ela pensa
sobre, a missionária responde:
“(...) Eu gostaria que tivesse bastante. Porque é uma igreja! O acesso é pra
qualquer idade. O que é falado, por exemplo, se é um menino de doze, treze anos
ela já vem do contexto. A gente tem esse cuidado dela geralmente estar com a
família, da família saber que a criança está aqui, eles vêm junto inicialmente. Então
assim, a gente tem de 12, tem um homem trans de 14, tem várias pessoas que são
menores. Mais geralmente os menores de idade os pais trazem e aí eles continuam.
Outros acham melhor não e não continuam” (Apêndice B – Entrevista: Missionária
Priscila Coelho).

Identificou-se com maior clareza na reta final desse trabalho que o corpus
estudado não chega a promover uma ressignificação da homossexualidade a ponto
de tirá-la do campo do “pecado”, mas sim oferece novas produções de sentido. Na
linha de pensamento do Cores, os integrantes aderem uma identidade balizada com
valores cristãos, a qual não os livraria da pecha “homofobia cordial” (NATIVIDADE,
2015) presente no discurso religioso – o já conhecido “amar o pecador e odiar o
pecado” – e também as chamadas “pastorais do sexo” (um neologismo foucaultiano
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em referência ao poder pastoral). Para o antropólogo, é lugar comum na igreja
evangélica brasileira o ambiente de hostilidade hegemônico.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise crítica de discurso, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa
de campo e de uma aplicação prática da teoria dos dispositivos interacionais, pôdese entender como o discurso dominante usa de mecanismos que permitem sua
sobrevivência dentro um contexto religioso plural. No caso da Igreja Batista da
Lagoinha, o discurso dominante foi manipulado para galgar uma posição de
destaque na política nacional, obtendo sucesso. Essa estratégia tem sido
denunciada por pesquisadores da Comunicação desde 2013, antes mesmo da hoje
ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se tornar parte do quadro
ministerial da IBL.
Em sequência, falou-se sobre características do corpus. O Movimento Cores
surgiu a partir da experiência de conversão de Priscila Coelho, uma filha de pastores
que propagou seu testemunho em igrejas e principalmente nas redes sociais.
Descrita como uma mulher com “o dom se comunicar”, ela se torna missionária,
apresentadora de TV e pede ao principal líder da Igreja Batista da Lagoinha a
autorização para estar à frente de um trabalho voltado apenas para o público
LGBT+, no qual ela é a teóloga e administradora do que ocorre. O grupo chamou a
atenção desse pesquisador pelo trabalho realizado nas redes sociais e pela intensa
discórdia enfrentada nesse campo. Muito disso se dá pela construção discursiva
feita pelo grupo, que em muitos momentos se confunde e até se opõe ao conjunto
de ideais trazidos pelas principais “peças midiáticas” da igreja, tais como Ana Paula
Valadão, André Valadão, Felippe Valadão e Lucinho Barreto.
Com o objetivo de executar uma análise aprofundada do objeto que não
caísse em falsas conclusões, o pesquisador visitou as reuniões do corpus empírico e
lá permaneceu por pouco mais de um mês, a fim de responder como se dá a
construção discursiva do referido ministério. Percebeu-se que entre a Igreja Batista
da Lagoinha, a Lagoinha Savassi e o Movimento Cores há pontos em comum (como
os códigos de logística) e adaptações discursivas para cada esfera de culto,
possivelmente filtrada por poder aquisitivo, escolaridade e grupos de interesse
(solteiros, casados, jovens, idosos ou LGBT+).
Ao frequentar essas reuniões, o pesquisador percebeu uma inconstância na
presença de uma fatia dos participantes e ausência deles em cultos da Lagoinha,
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sendo que a maioria deles não é proveniente da igreja. O Movimento Cores funciona
sem divulgação por parte da igreja criadora. Seu público é angariado por meio dos
convites de Priscila Coelho em seu programa de TV, pelas redes sociais e pelo
agenciamento (elemento ativo da ação individual) executado pelos próprios
membros do grupo, que convidam outros LGBT+. Foi também confirmado um
silenciamento proposital que parece ter surgido de um acordo entre Priscila Coelho e
os líderes das demais igrejas. Também se verificou que Priscila ocupa um espaço
de poder apenas no ministério que lidera, não sendo percebida como uma
“sacerdote” entre fiéis da Lagoinha Savassi.
Por fim, o Movimento Cores é um espaço de diálogo e debate sobre a
condição LGBT+, em especial em ambientes eclesiásticos. Os pais e demais
familiares dos integrantes são convidados para participar dessas reuniões e eles são
o foco. Eles sim, que devem ser mudados (em suas convicções, suas práticas
sociais e suas resoluções a respeito do que a homossexualidade representaria).
Importa dizer que as considerações aqui presentes retratam um objeto que
ainda está em movimento. Os dispositivos interacionais estão em transformação,
estão caminhando e, em alguns meses ou anos, podem se tornar em algo
completamente diferente do que foi apresentado nessa dissertação.
Concluí-se observando algumas contradições. A Igreja Batista da Lagoinha é
criadora e financeiramente mantenedora de um ministério para LGBT+, mas acaba
por ocultar do seu público algo que é patrimônio seu. A IBL Sede enquanto
instituição o “preserva”, o sustenta, mas não o assume publicamente. As evidências
disso estão na discrepância no número de participantes dos cultos do Movimento
Cores em contraposição ao número de pessoas atendidas em gabinetes por seus
obreiros e, principalmente pelo grande número de membros que a Lagoinha possui
em Belo Horizonte, que ultrapassa os 30 mil. Quantos desses 30 mil são LGBT+?
Por que não é de interesse da igreja que eles falem sobre sua sexualidade, mesmo
que dentro de uma perspectiva bíblica?
A diferença no formato das relações sociais entre membros do Movimento
Cores e membros de outros ministérios da IBL e a invisibilização da líder Priscila
Coelho nos cultos da Lagoinha Savassi e o relato de participantes do Movimento
Cores a este pesquisador levam a crer que não só membros, como também
pastores e demais líderes ligados à IBL, oferecem resistência à existência desse

105

grupo, ou não os concedem uma legitimidade simbólica para ocupar espaços de
poder em ambientes eclesiásticos “heteronormativos”.
Voltando à questão que iniciou o presente estudo, nota-se a presença do que
foi descrito por Giorgio Agamben em relação aos dispositivos. Vemos a validação
das instituições (seja ela a IBL Sede ou a Lagoinha Savassi). Entende-se aqui a
invisibilização pela qual o Movimento Cores como um instrumento para o resguardo
de valores. Por fim, cabe à própria prática discursiva do corpus a reinterpretação dos
valores da instituição, os quais não seriam puramente teológicos, mas sim uma
reorganização da abordagem moral que se faz sobre a homossexualidade. Também
percebe-se que o debate da homossexualidade na igreja não é campo da teologia, e
sim que essa é uma discussão travada no campo político.
Confirmou-se que a esse nível do poder e da cidadania, apesar da
característica conservadora do código religioso da IBL, o Movimento Cores é uma
nova linguagem de um código “perfurado”. Há rupturas e suturas da identidade
LGBT+. Dessa maneira a identidade sexual sofre um “corte” que faz com que parte
dela seja admitida e outra renunciada. É lícito ao fiel membro do Movimento Cores
fazer parte do universo LGBT+ e consumir determinadas fatias de sua cultura, mas
ele deve se restringir apenas isso. No código religioso da IBL nem mesmo o
consumo cultural seria aceito.
Já se salientou neste estudo que o corpus possui um discurso que caminha
numa direção diferente – e em alguns momentos, oposta – da sua criadora, a
instituição dominante. Entretanto, é necessário que se façam duas pontuações.
A primeira delas é que quando se diz que o discurso do corpus é “dominante”,
isso não se refere apenas a IBL Sede ou a um pensamento conservador que não
reconhece o LGBT+ enquanto pessoa existente e detentora de direitos. O
Movimento Cores, nas suas práticas, por mais que promova um espaço de inclusão
de acolhimento, ainda é um espaço que entende a homossexualidade como um
pecado.
É necessário lembrar que há diferentes esferas sociais cujo espectro de
pensamento se encarregará de rejeitar o discurso do corpus. Essa esfera pode ser
uma militância LGBT+, mas não necessariamente ela, e sim qualquer outra que
aceite a homossexualidade como uma conduta moralmente válida, inclusive como
casamento e organização familiar.
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Esse fato leva a crer que o discurso do Movimento Cores se encontra em
oposição a praticamente tudo, caminhando numa terceira via que não encontra
quem possa fazer coro. Esse grupo pode ser definido como “solitário”, ilhado, o qual
é passível de ser apedrejado por todos os “lados”.
A segunda pontuação remete novamente a uma fala de Priscila Coelho na
entrevista feita por esse pesquisador. O Movimento Cores existe para homossexuais
que foram feridos pela igreja. Ora, quem seriam esses feridos?
Deduz se que seriam cristãos LGBT+ que sofreram preconceito dentro do
templo e das atividades religiosas, que foram expostos, difamados, constrangidos e
que isso os teria desencorajado a permanecer frequentando uma igreja tradicional.
Mas deve-se lembrar que a IBL Sede não é nada a mais do que essa igreja
tradicional. A Lagoinha é uma boa exemplificação de comunidade religiosa que tem
discursos e práticas que ferem as pessoas LGBT+ em sua honra.
Isto é, as pessoas LGBT+ que deixaram de frequentar uma igreja e
começaram a frequentar as reuniões do Movimento Cores, deixaram de frequentar
um ambiente que é muito provavelmente similar a IBL Sede, a qual possui um
discurso idêntico ao da igreja que ela deixou. Verifica-se aqui um “plot twist52”. A IBL
Sede criou um grupo que acolhe fiéis que se sentem feridos por um discurso que ela
mesma propaga em seu dispositivo dominante.
Sobre a questão do isolamento, pôde-se perceber que ele acontece de
diferentes maneiras: há um isolamento de pensamento, um isolamento discursivo,
mas principalmente um isolamento espacial. O trabalho fornece os seus possíveis
motivos e cita aqui o último: o isolamento físico (no sentido do grupo ser mantido em
“segredo”) parece ser uma vontade dos próprios membros do grupo.
Os membros do Cores querem ter esse espaço dessa maneira, é assim que
se sentem à vontade. O Movimento Cores recebe travestis e transexuais com total
naturalidade e elas se sentem à vontade, e voltam.
Avaliou-se que o grupo não quer ser uma comunidade que milita para que as
práticas excludentes do contexto evangélico tradicional mudem. Cabe lembrar que,
por mais que Priscila Coelho tenha afirmado na entrevista que o seu ministério seja
voltado para os LGBTs+ desigrejados, também há muitos participantes que ainda
frequentam igrejas tradicionais. As duas situações são realidades dentro do grupo e
52

Expressão bastante usada para se referir a filmes, séries, quadrinhos e outras obras narrativas, o
plot twist é uma mudança radical na direção esperada ou prevista em alguma situação.
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não pareceu existir um incentivo por parte de nenhum dos líderes para que os
integrantes desse ministério promovam ações que visem acabar com as
discriminações.
Concluiu-se também que Movimento Cores promove uma sociabilização por
meio da religião, trazendo uma sensação de cidadania nos participantes. Essa
sociabilização soa incompleta e de difícil descrição. Elas não vêm acompanhadas de
uma conscientização social a respeito da homofobia, principalmente quando ela
ocorre no seio religioso. O grupo, enquanto comunidade cristã, gira em torno de falar
de sexualidade no seu prisma bíblico, mas não vai muito além disso. É vontade dos
líderes do Movimento Cores que os pais dos participantes LGBTs+ tenham a
mentalidade mudada a respeito de como enxergam a sexualidade de seus filhos, por
isso são o tempo todo convidados a participar das reuniões. Mas esse ativismo não
é percebido quando se trata de promover ações por um contexto religioso menos
homofóbico. Isso significaria se posicionar contra as práticas sociais de quem os
criou.
No que tange a noção de dispositivos interacionais de José Luiz Braga,
percebeu-se que esse trabalho pôde ofertar uma pequena contribuição para o
entendimento dessa teoria. Assim como os dispositivos são teorizados por Foucault,
a noção de discurso dominante também é. Percebeu-se, as ideias de dominante
possui uma interessante ligação com as ideias de códigos e inferência expostas na
teoria dos dispositivos interacionais, na ordem de que “código” também pode ser
descrito como “a linguagem preponderante do dispositivo interacional” e “inferência”
seria a “língua contra-dominante”. A inferência está, sim, sob “domínio” do código.
Ela possui a difícil chance de “perfurar” o código e transformar o dispositivo.
No mesmo critério, o discurso contra-dominante é submetido pelo dominante, e sua
presença pode reestruturar tudo aquilo que se entende como “discurso” no campo o
qual pertence.
Por fim, percebeu-se no desenvolver dessa pesquisa que o Movimento Cores
está a todo o momento jogando em um sistema de “perdas e ganhos”. Há um jogo
acontecendo, no qual os sujeitos estão passando por situações de preconceito,
exclusão, inviabilização, invisibilidade e subalternidade. Esse é o preço que o
Movimento Cores paga para pertencer à Igreja Batista da Lagoinha.
A maior das perdas está no caráter relacional. O respeito aos LGBT+ (sejam
evangélicos ou não) é a mensagem que o grupo propaga nas redes sociais (ou seja,
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quem vê de fora). Para quem está inserido dentro do grupo a “solteirice” é a
proposta que o ministério evangélico oferece. Assim como as palavras “Grupo
Alegria” e “Movimento” são estratégias comunicacionais que visam remover o
estereótipo pejorativo das práticas religiosas, a “solteirice” é uma tentativa de nova
roupagem para a adoção do celibato. A abdicação do namoro, do casamento, da
prática sexual e a adoção de filhos é o discurso que será pregado, mas não será
exigido. No Movimento Cores, a liderança espera que tal escolha seja
espontaneamente adotada pelos participantes.
Por outro lado, se o grupo cede a um anonimato, uma posição que não
disputa cargos de poder dentro da instituição e a uma solidão relacional, deve-se
ressaltar que o “ganho” também acontece: a liderança do grupo promove uma
espécie de “intervenção” no ambiente familiar dos participantes com a intenção de
“reensinar” os pais a como lidar com seus filhos. O grupo funciona como uma rede
de apoio ao LGBT+ cristão que enfrenta dificuldades relacionais com a família no
que tange ao entendimento da homossexualidade como uma realidade e uma
condição de vida. Para o Movimento Cores, os pais devem aceitar a identidade dos
filhos e entender que a homossexualidade é uma realidade que não representa um
inerente afastamento de Deus.
O divulgacionismo é uma forte marca do Movimento Cores como uma forma
comunicacional de organização da religião. Relembra-se que o pastor Márcio
Valadão se referiu a Priscila como uma “isca”. O grupo do Movimento Cores possui
um local de fala muito próprio e que atende a vários interesses da instituição
religiosa. O homossexual é o “transformado”, o argumento vivo de que a religião
funciona, e a sua presença no ambiente eclesiástico retira a pecha de “igreja
homofóbica”.
Entretanto, como o corpus é marcado por várias tensões, o mesmo acaba por
se apresentar como um “problema que não se resolve”. Diferente do discurso
dominante e da religiosidade mainstream, a homossexualidade foi aceita como uma
identidade legítima, mas os desdobramentos afetivos dessa identidade, não.

109

REFERÊNCIAS
AGAMBEN, G. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007.
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
BAPTISTA, Mauro Rocha. A profanação dos dispositivos em Giorgio Agamben.
Revista Estação Literária, Londrina, v. 13, p. 10-23, jan. 2015.
BERGER, P. L.; LUCKMANN,T. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a
orientação do homem moderno. Petrópolis: Vozes, 2004
BRAGA, José Luiz. Dispositivos interacionais. In: ENCONTRO ANUAL DA
COMPÓS, 20., 2011, Porto Alegre. Anais [...]. Brasília: Compós, 2011. p. 1-15.
BRAGA, José Luiz. Interação como contexto na Comunicação. Matrizes, São Paulo,
v. 6, n. 1, p. 25-41, jul./dez. 2012. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/download/48048/51802/ . Acesso em: 25
nov. 2018.
BRAGA, José Luiz. O que a comunicação transforma? In: BRAGA, José Luiz et al.
Dez perguntas para a produção de conhecimento em comunicação. São
Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 2013.
BOURDIEU, Pierre. Le capital social: notes provisories. Actes de La recherche em
sciences sociales, [S.l.], v. 31, p. 1-2, jan. 1980.
BRUCK, Mozahir Salomão; JESUS, Eduardo. Prof. Dr. José Luiz Braga: Dispositivos
interacionais: lugar para dialogar e tensionar conhecimentos. Dispositiva, Belo
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 27-36, dez. 2011. Disponível em:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/dispositiva/article/view/2817. Acesso em: 03
mar. 2018.
BUSIN, Valéria Melki. Religião, sexualidades e gênero. Rever, [S.l.], ano 11, n. 1,
jan./jun. 2011.
CASSAL, Luan C. B.; GARCIA, Aline M; BICALHO, Pedro P. G. Psicologia e o
dispositivo da sexualidade: biopolítica, identidades e processos de criminalização.
Psico. PUCRS, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 465-473, out./dez. 2011.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra. 1999.
CATECISMO da Igreja Católica. 3. ed. Petrópolis: Vozes,1993.
CATECISMO da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira parte: a profissão da
fé. Disponível em: http://www.catequisar.com.br/dw/catecismo.pdf. Acesso em: 16
mar. 2018.

110

CATECISMO da Igreja Católica Apostólica Romana. Terceira parte: a vida em
Cristo. Disponível em: http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/
p3s2cap2_2196-2557_po.html. Acesso em: 16 jan. 2018.
CIRINO, José; TUZZO, Simone Antoniaci. Desigualdade Midiática: a cidadania
através do consumo e desempenho. In: SEMINÁRIO DE MÍDIA E CIDADANIA, 9.,
Goiânia. Anais [...] Goiânia: FIC/UFG, 2015. p. 217-231.
DEBORD, GUY. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
DELEUZE, Gilles. ¿Que és un dispositivo? In: DELEUZE, Gilles. Michel Foucault,
filósofo. Tradução de Wanderson Flor do Nasciemento. Barcelona: Gedisa, 1990. p.
155-161.
DIJK, Teun A. Van. Discurso e Poder. São Paulo: Contexto, 2008.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro:
Graal, 1988.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Paz & Terra, 2015.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes,
1975.
HABERMAS, J. Teoria do agir comunicativo: racionalidade da ação e
racionalidade social. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. v. 1.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP & A,
2005.
HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da.,
WOODWARD, Kathrin; HALL, Stuart (org.). Identidade e Diferença: a perspectiva
dos estudos culturais. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu. Identidade e diferença: a perspectiva dos
estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000.
HOOVER, S. M. Religion in the Media Age. New York: Routledge, 2006.
KEEN, Andrew. Vertigem digital: por que as redes sociais estão nos dividindo,
diminuindo e desorientando. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução a teoria Ator-Rede.
Salvador: EDUSC, 2012.

111

MARCELINO, Rosilene Moraes Alves; CASCAES, Maria Carolina Gomes. Novas
construções identitárias do eu: Fenômenos de identidade na web 2.0. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 36., 2013,
Manaus. Anais [...]. Manaus: Intercom, 2013. p. 1-11.
MACHADO, Maria das Dores C. Religião, família e individualismo. In: DUARTE, Luiz
F. D. et al. (org.). Família e religião. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2006, p.
89-111.
MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no
Brasil da “Abertura”. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990.
MARTINO, Luis Mauro de Sá. Mídia e Poder Simbólico: um ensaio sobre
comunicação e campo religioso. São Paulo: Paulus, 2013.
MARTINS, Dalton Lopes. Aula 04 da disciplina de Métodos Digitais do programa
de pós-graduação em Comunicação. Disponível em:
https://pt.slideshare.net/L3PUFG/mtodos-digitais-para-anlise-de-dados-aula-04conceituando-os-mtodos-digitais. Acesso em: 24 dez. 2017.
MONICO, Lisete S.; ALFERES, Valentim R.; CASTRO, Paulo A.; PARREIRA, Pedro
M. A observação participante enquanto metodologia de investigação qualitativa.
Revista Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, [S.l.], v. 3, 2017.
MONTALVÃO, Thiago et al. O movimento LGBT na igreja: o Movimento Cores da
Igreja Batista da Lagoinha no bairro Savassi. In: CONGRESSO INTERDISCIPLINAR
DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO, 1., 2016, Belo Horizonte.
Anais [...] Belo Horizonte: Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 2016. p.
445-453. Disponível em:
http://izabelahendrix.edu.br/pesquisa/anais/arquivos2016/tc-445-453.pdf. Acesso
em: 14 jan. 2018.
MOURA, Lisânias. Cristão Homoafetivo? Um olhar amoroso à luz da Bíblia. São
Paulo: Mundo Cristão, 2017.
MOURA, Thales R R. Movimento Cores: Religião, Sexualidade e Ressignificação
Simbólica. In: JORNADA DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO, 1., 2017, Brasília.
Anais [...] Brasília: PósCom/UnB, 2017.
NATIVIDADE, Marcelo. Uma homossexualidade santificada? Etnografia de uma
comunidade inclusiva pentecostal. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2,
p. 90-121, 2010.
ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. São Paulo: Martins Fontes,
2001
PEREIRA, Reinaldo Arruda. Igreja Batista da Lagoinha: Trajetória e identidade de
um corporação religiosa em processo de pentecostalização. 375 f. Tese (Doutorado
em Ciências da Religião) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do
Campo, 2011.

112

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2014.
ROSAS, Nina. Cultura evangélica e “dominação” do Brasil: música, mídia e
gênero no caso do Diante do Trono. 2015. Tese (Doutorado em Sociologia) –
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2015.
SANTAELLA, L.; LEMOS, R. Redes sociais digitais: a cognição conectiva do
Twitter. São Paulo: Paulus, 2010.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do
cosmopolitismo multicultural. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 2010.
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2008.
SIGNATES, Luiz. A comunicação, entre o dogma e a conversão: o especificamente
comunicacional na religiosidade contemporânea. Revista Estudos de Religião, São
Paulo, v. 32, n. 3, p. 27-49, set./dez. 2018.
SIGNATES, Luiz; DAMASIO, João. Comunicação, identidade e performance: análise
categorial de transições simbólicas como método de estudo dos ambientes de
comunicação. Questões Transversais: Revista de Epistemologias da
Comunicação, v. 5, n. 9, jan./jun. 2017.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
SILVA NETO, João Damasio da. A cidade espírita em Palmelo (GO): comunicação
entre sistemas simbólicos. 257 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.
SOARES, Thiago. Desafios Epistemológicos das Matrizes Interacionais. Revista
Latino-americana de Jornalismo, João Pessoa, v. 4, n. 2, p. 185-192, jul./dez.
2017.
THOMPSON, John B. A midia e a modernidade: uma teoria social da midia.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
WAGNER, Peter. Derrubando as fortalezas em sua cidade. São Paulo: Editora
Bom Pastor, 1993.
WODAK, Ruth. De qué trata el análisis crítico del discurso: Resumen de su
historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. Barcelona: Gedisa, 2003.

113

REFERÊNCIAS CONSULTADAS
AMÂNCIO, Elis. Adaptação de Igreja Batista da Lagoinha. É lançado o primeiro
livro impresso no Brasil sobre mídias sociais para igrejas. Disponível em:
www.lagoinha.com/ibl-noticia/midias-sociais-para-igrejas/. Acesso em: 06 out. 2017.
CHESTER, Nick. Conheça os Neonazistas Malaios que Lutam por uma Raça Malaia
Pura. Canais Vice, [S.l.], ago. 2013. Seção Viagem. Disponível em:
https://www.vice.com/pt_br/article/z4bmw8/conheca-os-neonazistas-malaios-quelutam-por-uma-raca-malaia-pura. Acesso em: 31 dez. 17.
CLARA, Maria. Análise e visualização de redes: o Gephi. Humanidades Digitais:
Grupo de Pesquisas: Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em:
https://humanidadesdigitais.org/2013/08/16/analise-e-visualizacao-de-redes-o-gephi/.
Acesso em: 24 dez. 2017.
IGREJA BATISTA DA LAGOINHA. A história da Lagoinha. Disponível em:
http://www.lagoinha.com/ibl-igreja/a-historia-da-lagoinha/. Acesso em: 18 mar. 2017.
INTRODUCING the YouTube Data Tools. Disponível em:
http://thepoliticsofsystems.net/2015/05/exploring-youtube/. Acesso em: 24 dez. 2017.
JÚNIOR, Lisboa. Homossexualidade: testemunho encarnado (Priscila Coelho).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PvGpalParkw. Acesso em: 24
dez. 2017.
NÚCLEO DE ESTUDOS DE RELIGIÃO, ECONOMIA E POLÍTICA (NEREP). Mesa
Redonda, Marcelo Natividade (USP) e Ronaldo Almeida (Unicamp). 2015.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ia26t938PPY&t=1980s. Acesso
em: 02 jan. 2018.
REDE SUPER. A Apresentadora. Disponível em:
http://redesuper.com.br/amplificador/a-apresentadora/. Acesso em: 21 dez. 2017.
REDE SUPER DE TELEVISÃO. Nunca é tarde: "Movimento Cores" oferece
orientação espiritual sobre sexualidade. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5o3-5xWWx6g&t=672s. Acesso em: 24 dez.
2017.
VALADÃO, Ana Paula (@anapaulavaladao). Página inicial. Disponível em:
https://www.instagram.com/anapaulavaladao. Acesso em: 24 dez. 2017.
VALADÃO,
André
(@andrevaladao).
Página
inicial.
Disponível
https://www.instagram.com/andrevaladao. Acesso em: 24 dez. 2017.
VALADÃO, Felipe (@felippevaladao). Página inicial.
https://www.instagram.com/felippevaladao. Acesso em: 24 dez. 2017.
VALADÃO, Mariana (@marianavaladao). Página inicial. Disponível em:
https://www.instagram.com/marianavaladao. Acesso em: 24 dez. 2017.

em:

114

APÊNDICE A – VISITA E ENTREVISTA A REDE SUPER (DIA 28/06)
A visita foi marcada para a quinta-feira, às 14h. A Rede Super fica próxima a
UFMG e é bastante de longe da Lagoinha Savassi (aproximadamente 10 km de
distância).
Ao chegar ao local da emissora me deparo com um prédio de quatro andares
que não chama muita atenção, localizado numa avenida aparentemente tranqüila,
sem muito trânsito. Assim que entro, há uma recepcionista que me pergunta o
motivo da visita. Identifico-me e peço para que informe Cecília, a produtora do
programa Amplificador, que já estou presente. Na recepção há uma TV que
transmite a todo tempo a programação da Rede Super.
Em questão de dois minutos Cecília aparece. Nos cumprimentamos e vamos
iniciar a visita, começando do último andar, que é onde estão os estúdios principais.
A partir desse momento a entrevista foi gravada:
Subimos até o quarto andar. O primeiro local que entramos é no estúdio
principal, onde o programa Amplificador é gravado.
Pesquisador: “O que a Priscila grava hoje?”
Cecília (produtora): “Ela grava o chamamento das atrações, as cabeças. Ela
pode gravar com o fundo do estúdio ou a gente pode gravar no estúdio B. Hoje [na
programação] entram clipes, matérias que a gente grava com banda, muitas coisas.
Hoje ela grava chamando as atrações”.
Pesquisador: “Então é uma programa de variedades?”
Cecília (produtora): “É um programa... cultural. Ele é mais musical porque a
gente passa clipes e a gente grava mais com banda, artistas, mas tem também
vídeos de pregação, entra matéria de alguns lugares sobre grafite, street dance...
um quadro nerd que fala sobre filmes, jogos. Então é voltado mais pra essa questão
cultural mesmo”.
Pesquisador: “Então a Rede Super pode ser considerada uma emissora local
e online?”
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Cecília (produtora): Ela tem parceiras em vários outros lugares do Brasil e
ela é transmitida no Brasil todo. Algumas cidades não têm a antena, mas salvo
engano são 132 cidades que a Rede Super atinge. Não é só Belo Horizonte. Fora
que ela também está na NET, TV fechada que qualquer pessoa que assinar pode
conseguir assistir.
Pesquisador: “E vocês têm algum medidor de audiência?”
Cecília (produtora): “A gente não mede aqui pela Rede Super, mas a gente
tem uma noção mais por participação e também porque a gente tem um setor aqui
que é o setor da web, que posta o conteúdo. Então a gente tem uma noção parcial
do público. Por exemplo, muitas das pessoas que nos assistem não veem pela
internet, porque são pessoas mais velhas e tal, que não tem esse costume”.
Pesquisador: “Você já tem estabelecido qual é o público médio de vocês?
Por exemplo: mulheres, de 40 anos que residem e tal bairro...”
Cecília (produtora): “Cada programa tem o seu, porque, por exemplo, O
Amplificador. Ele é um programa musical alternativo. A Priscila, não só porque ela
está inserida num meio que ela tem contato com pessoas assim de diferentes tipos,
lugares e gostos. A gente consegue quebrar muito estereótipo nesse programa,
desde uma banda de metal pesadão ou rap, que não entraria numa igreja. O público
do Amplificador é mais jovem, muitos não são cristãos. Muitas das pessoas por
causa do [Movimento] Cores assistem o Amplificador e por causa do Amplificador
acabam conhecendo o Cores, porque a Priscila fala do Cores no programa. Deixa o
contato dela, divulga...
Pesquisador (a interrompo perguntando): “Eu vou tratar desse assunto com a
Priscila também, mas gostaria de saber desde já: quando você diz que a Priscila fala
do [Movimento] Cores no programa, ela fala de uma maneira mais geral ou ela
especifica o que é?
Cecília (produtora): “Ela especifica. Ela fala que o evangelho é dedicado a
todas as pessoas e que todos os públicos devem ser alcançados e existem
maneiras, e que ela fala especificamente para o público LGBT e que ela tem o
ministério Cores. Que tem um trabalho feito com esse público e também com a
família, porque não é simplesmente a pessoa. Eles também recebe família,
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aconselha os pais a como lidar, porque falta sabedoria... no mundo! Quem dirá na
igreja. Mas a Priscila especifica mesmo, ela fala, porque é a vida dela. Não é algo
que ela fala simplesmente por falar”.
Segue a visita. Agora iremos ao terceiro andar. No quarto andar ela havia me
mostrando o estúdio de maquiagem dos apresentadores e o estúdio principal, que
possui um tamanho grande. Ao ver a fachada da Rede Super não esperava me
deparar com tal estrutura. Cecília continua me apresentando os detalhes da
emissora.
Cecília (produtora): “Aqui em uma central que é a parte do controle-mestre.
Por exemplo, aquilo ali é o que está indo ao ar na Rede Super nesse momento.
Agora está passando a reprise do programa Sempre Feliz. Ele é gravado lá em
cima, onde já visitamos. Só que muda tudo (...) Aqui é o setor de informática... aqui é
o pessoal da videoteca que eles que possuem todo o material de disponibilizam na
rede pra gente acessar... aqui é a parte de programação. Quando vai ter alguma
gravação externa são eles que cuidam. Porque por exemplo hoje, era pra eu estar
gravando banda, mas como o músico de Brasília atrasou e vou ter que gravar com
ele às 16h e 15h eu tenho que estar gravando outra coisa. Eu vou ter praticamente
que me dividir entre duas pessoas pra poder atender tudo”
Pesquisador: “Qual a sua função na Rede Super?”
Cecília (produtora): “Eu sou produtora. E eu posso dizer que o Amplificador
é o programa que eu amo, sou apaixonada. Eu faço a produção do “Gideões”, do
“Noite e Cia” e do Amplificador, que é o que eu me identifico mais e sou
basicamente a responsável [por ele], faço tudo pro Amplificador.
Pesquisador: “E o Amplificador existe há quanto tempo?”
Cecília (produtora): “Seis anos”.
Pesquisador: “Mas seis anos com a Priscila?”
Cecília (produtora): “Sim, com a Priscila. Ela que começou o programa”.
Pesquisador: “Isso quer dizer que ela começou na TV antes de começar com
o Cores, certo?”
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Cecília (produtora): “Bem antes. O Cores deve ter o quê? Dois anos... três.
Aqui é a sala de um do nosso apresentador. É o Julian, ele nem tá no momento. Ele
é apresentador do programa infantil (...) Aqui é a parte de RH... aqui é o pessoal da
Web. É eles que fazem o controle e pegam todos os conteúdos e postam e tal. O
mais próximo que temos pra ter uma ideia de audiência e de público é com eles.
Pesquisador (fala de dirigindo as pessoas que trabalham nesse setor): “O
trabalho de vocês também envolve o abastecimento de redes sociais?”
Eles respondem positivamente.
Pesquisador: “Algum de vocês abastece também as redes do Movimento
Cores?”
Cecília intervém.
Cecília (produtora): “Não. A Rede Super faz parte da Lagoinha mas os
ministérios são separados. A Rede Super funciona como emissora de TV e tem a
parte da Comunicação Lagoinha que faz algumas coisas. Mas quem faz
especificamente de cada ministério são voluntários que seguem um padrão para
fazer. Aqui eles abastecem as redes sociais da Rede Super. E até os programas são
separados. Aí quando os produtores fazem, tem. Quando não fazem não tem. Eles
ficam pelo Instagram da Rede Super, Facebook, o portal e o Twitter.53”
Cecília e eu nos despedimos e continuamos a visita em outros setores.
Cecília (produtora): “(...) A gente tem uma noção da audiência diretamente
pelo que a gente recebe de participação. Essa aqui é a redação. Toda a produção
de todos os programas funciona aqui, basicamente. Muitas pessoas não estão aqui
agora mas se estivesse todo mundo em seus horários estaria cheio.
Pesquisador: “Você lembra de cabeça quantos programas a Rede Super tem
atualmente?”
Cecília (produtora): “Eu acho que são dezesseis, contando com os quadros
que entram na programação direta”. Ela faz as contas. “Amplificador, Noite o Cia,
Sempre Feliz, De Tudo um Pouco, Gideões, Profetizando Vida, Prova Viva, Vida de
53

Descobriria posteriormente que quem faz as artes para as redes sociais do Movimento Cores é
supostamente um amigo de Priscila Coelho, que mora no Rio de Janeiro.
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Criança, Almanaque, Shalom, Advoca-se, Café e Bíblia, Dez Dicas Sobre, Mexase... e tem mais. Acho que fica nessa média.
Pesquisador: “E quantos reprises o Amplificador tem por semana mais ou
menos?”
Cecília (produtora): “Ele entra inédito três vezes na semana, segunda quarta
e sexta às 19h. E entra uma reprise aos sábados. E na reprise eles pegam dois
programas direto, aí fica uma hora de exibição.
Continuamos a visita.
Cecília (produtora): “Aqui são salas de edição, para o pessoal que cria as
artes, vinhetas, essas coisas. O Henrique, esse cara aqui, é o cara que o edita o
melhor programa, que é o Amplificador (risos).
Pesquisador: “E falando nesse, as edições do Amplificador que aconteceram
no ano passado, por exemplo. Você mantém aqui, não é?”
Cecília (produtora): “A gente tem, mas a gente não mantém por muito
tempo. No Youtube fica, mas não fica always (sic). Deixamos aqui no máximo uns
dois anos.
Pesquisador: Pelo menos parte desses funcionários são cristãos?
Cecília (produtora): Alguns são, mas não todos. Tem pessoas católicas, a
gente tem pessoas que se dizem cristãos, mas não são praticantes. Dizem acreditar
em Deus mas não frequentam nenhuma igreja.
Pesquisador: Ou seja, nem todos têm ligação com a Lagoinha...?
Cecília (produtora): Na Rede Super têm muitas pessoas que são da
Lagoinha, mas também têm muitas pessoas que são evangélicas, mas são de
outras igrejas.
Pesquisador: Quanto ao programa Amplificador? Tem quantas pessoas
trabalhando nele?
Cecília (produtora): A Priscila é a apresentadora, eu faço a produção, tem o
Henrique que edita e tem a editora-chefe. Basicamente isso. Tem também os
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cinegrafistas que filma as cabeças, tem o pessoal da equipe. Aí é muito maior.
Agora, da criação em si é basicamente eu e a Priscila porque é a gente que
desenvolve e os outros entram como expoentes, por exemplo pra editar, pra conferir
pra gravar.
Pesquisador: E quanto ao pessoal que produz o Amplificador? Eles são da
Lagoinha?
Cecília (produtora): Bom, eu sou evangélica, sou protestante. Eu
acompanhado todos os cultos da Lagoinha mas como eu não sou de Belo Horizonte
eu considero que a minha igreja é a da minha cidade, de Itaúna. Mas sempre que eu
posso eu venho aos cultos da Lagoinha, que eu gosto muito.
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A MISSIONÁRIA PRISCILA COELHO (2 DE
JULHO DE 2018)
Pesquisador: Para começar eu preciso esclarecer que eu sou um pesquisador.
Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma realidade uma condição de vida em
comum tanto sexualmente quanto na questão da cosmovisão espiritual, as coisas
que eu vou te perguntar são coisas que vi como pesquisador e, claro, ser
homossexual e viver em um contexto cristão me fazem entender mais. Porém, ao
mesmo tempo eu fiz um distanciamento. Eu não posso ser meu trabalho. Uma outra
coisa muito importante dessa pesquisa é que nenhuma pergunta que é feita aqui é
para constranger. Se algo está sendo perguntado aqui é porque é relevante para o
trabalho e é relevante para que possamos descobrir algo que será relevante para a
ciência da Comunicação, que é o que eu estudo. Talvez seja importante até mesmo
para o seu ministério, porque eu não sei se tem alguém que ficou um mês aqui.
Teve alguém que ficou esse tempo todo?
Priscila Coelho: Não, não...
Pesquisador: A primeira a primeira coisa que eu gostaria de saber é como surgiu a
ideia do Cores. Parece que, até onde eu pesquisei, foi lá para o ano de 2015 que
começou foi mais ou menos, por aí...
Priscila Coelho: A ideia do Cores veio da necessidade. Eu sou convertida há dez
anos e a galera sempre tocou muito nesse assunto: “como é que você dá conta de
segurar a onda na questão da sexualidade?”, que é uma coisa muito questionada. E
eu sempre falei: “eu dou conta com Deus!”. Com as dificuldades, mas com Ele do
mesmo jeito. E eu não vejo muito segredo. É igual a qualquer outro cristão. A minha
dificuldade é só essa. Poderia ser outra. Então todos ficavam querendo entender,
querendo ajuda. E eu comecei a orar, porque era tudo que eu não queria. Eu vim do
contexto e não queria voltar para ele. Não falo no sentido de preconceito, falo do
trabalho em si, como ser humano. Eu não queria trabalhar com nada que me desse
trabalho, na realidade (risos).
Inicialmente era complicado, mas aí eu fui orando, entendendo essa necessidade e
foi nascendo o amor. Então eu lembro que eu fui para casa um dia e veio o nome:
“Cores”. Fui ao meu pastor expliquei toda a minha questão para ele, a parada toda.
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Pesquisador: o Márcio?
Priscila Coelho: Sim, pastor Márcio. E ele falou: “Filha, para cada peixe existe um
tipo de isca. Você é um tipo de isca específico para essa galera.” E aí começou
então essa corrida, Faremos quatro anos agora em Dezembro. A gente está na ativa
há três anos e meio e especificamente, conduzindo essa galera para Cristo.
Pesquisador: Então partiu de você ir até o Pastor Márcio e falar do Cores. Mas você
já era da Lagoinha há quanto tempo?
Priscila Coelho: Há sete anos.
Pesquisador: E sempre foi da sede?
Priscila Coelho: Sim. Com dois anos já estava no ministério integral.
Pesquisador: eu vi um vídeo da Rede Super que era um cara que parece que era
amigo seu, no qual ele contava que te ligou e não explicou direito o assunto, mas o
intuito dele era que vocês fizessem algo juntos.
Priscila Coelho: Alex. Alex fazia o “Balaio” [um programa da Rede Super]. Ele
estava há muito tempo lá eu tava no Carisma54 quando me converti, e com seis
meses eu fui para o seminário E aí ele me conheceu lá. Ele me ligou do nada e
falou: “Não sei o que é, mas nós teremos um trabalho juntos”. Passados dois anos
ele me convidou para a Rede Super para apresentar o “Amplificador”. Ele disse “É
sua cara” [Se referindo ao conteúdo do programa]. Isso há 7 anos.
Pesquisador: Assim que você entrou na Lagoinha?
Priscila Coelho: Então... tenho dez anos de conversão. Nos meus primeiros dois
anos ele já disse desse programa e eu fiquei no programa mais quatro anos. Depois
veio o Cores.
Pesquisador: Conversando com a Cecília, ela me disse numa entrevista com que
você fala do Movimento Cores na Rede Super.
Priscila Coelho: Sim.
54

Priscila não explicou o que seria o Carisma. Não pedi aprofundamentos. Preferi que ela
continuasse falando o que considerava relevante.
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Pesquisador: Como que você aborda esse assunto na programação?
Priscila Coelho: O programa em si é de cultura cristã de uma forma geral. Eu faço
um convite para galera. Falo tanto que o Cores precisa de instrumentistas, de gente
de apoio, quanto faço apelo para galera que tá assistindo. “Pô, se você é LGBT tem
um espaço onde a gente apóia vocês, ama vocês e é comunicado o evangelho.
Então a gente faz isso dessa forma mesmo. Eu informo meu WhatsApp [na
programação] e a galera vai chegando.
Pesquisador: existe alguém dessa galera que tá participando sazonalmente? Que
veio porque você falou na Rede Super?
Priscila Coelho: Sim, tem vários.
Pesquisador: Mas atualmente?
Priscila Coelho: Sim, sim... (hesita, parece pensativa). Sim. E também tem a galera
das redes sociais, eles mais vêm por causa disso. Instrumentistas também, a galera
chegou por causa do programa.
Pesquisador: Você diria que a maior parte das pessoas que está no Cores
descobriu o grupo por onde?
Priscila: Cinquenta por cento de redes sociais e outros cinquenta por cento de
amigos que vieram.
Pesquisador: Então as redes sociais no caso seriam o gatilho que traz as pessoas
pro Cores.
Priscila: Sim, sim.
Pesquisador: Então quem idealizou foi você, ele começou por você, e qual que foi o
auge do cores em número de pessoas? Consegue lembrar?
Priscila: Duzentos e cinquenta.
Pesquisador: Duzentos e cinquenta? Foi na época da criação?
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Priscila: Foi sempre. Já deve ter circulado por aqui umas 400 pessoas. Então
sempre se tiver algum evento que a gente junta, vem a galera. Nas férias fica bem
cheio também. Mais de 100, 150 pessoas.
Pesquisador: Mas sim, freqüentando por um mês inteiro, você diria que ficou tendo
250 pessoas o mês inteiro vindo?
Priscila: É porque a gente tem os gabinetes também né55, que acontecem na
segunda. Tem (reunião) na quarta e tem os gabinetes. E quase todo mundo é
atendido individualmente e no discipulado também.
Pesquisador: E tem as mulheres que fazem atendimento psicológico e outra
espiritual, né?
Priscila: Não. Todas são conselheiras.
Pesquisador: Não tem? Não tem uma que é psicóloga aqui não?
Priscila: Tem, mas então faz atendimento psicológico.
Pesquisador: Entendi (não insisto). E elas começaram no Cores com você ou elas
surgiram depois?
Priscila: Todas desde o início aonde os mais recentes são o Alan, que está a 1 ano
e 6 meses, e a Jéssica que está a 1 mês.
Pesquisador: Eu sei que vocês também fazem trabalho com famílias, eu não sei
como. Qual que é o objetivo desse trabalho?
Priscila: O braço mais complicado do Cores é alcançar as famílias. Em grande
maioria são cristãs que não conseguem o contexto – pra mim não conseguem
compreender a teologia, né. Que compreendem que os filhos têm dificuldades na
sexualidade ou alguns nem sentem que é dificuldade porque não sabem que é
dificuldade, que tem essa orientação, então os pais piram! E aí a gente percebeu
que a gente trabalhando com os meninos e eles à vontade, descobrindo quem Deus
é, sendo amados...! Mas em casa... o pai jogava tudo que a gente ensinava fora
quando ele expulsava de casa o menino porque era... (não completa). A gente tem
casos aqui de pessoas que foram expulsas de casa porque os pais cristãos, alguns
pastores cristãos, expulsaram que casa porque o menino foi pedir ajuda em relação
à orientação. E a galera não soube lidar. Porque segundo o que os pais entendem é
um tipo de Pecado diferente de todos os outros né. E aí tirando da presença dos
55
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pais foi ficando uma situação complicada. E a tia Rose que tá na frente de Cores
Família ela tem uma filha que é LGBT, e ela trabalha isso de uma forma muito
madura que é o acolhimento: “viva a vida com seu filho, o ame e vá ensinando Cristo
pelo caminho”. Então o propósito do Cores Família aos pais também é alcançar os
meninos. Porque se Jesus alcança os LGBTs os pais são cristãos e eles são parte
grande, na minha opinião, dessa conversão também.
Pesquisador: Voltando à questão do número de pessoas no Cores, você disse que
o auge foi de 250. Hoje, se eu fosse olhar pelo mês que eu estive, diria que foi em
torno de 50 ou 60. O que você acha que fez com que esse número de pessoas
caísse?
Priscila: Não. Achei antes que você estava falando de situações específicas. Se for
um evento que eu tenho que juntar a galera toda dá 200, 250 pessoas.
Pesquisador: Eu quero saber de uma média.
Priscila: Uma média? As cadeiras aqui são... a gente coloca umas 80 cadeiras.
Então a média eu acho que deve ser 90. Eu contando o público sentado ouvindo.
Agora os atendimentos têm muitas pessoas que são atendidas que não gostam de
estar expostas ali. Então parece que é a mesma coisa. Não tem mais nem menos.
Pesquisador: Teve um trabalho que eu li de uns alunos de Antropologia em 2015, e
eles citaram uma pessoa que eu não vi aqui. Ela se chama Tia alguma coisa... não
lembro agora, e eles diziam que ela foi casada com outra mulher por trinta anos e
que ela tinha separado e tinha vindo pra cá.
Priscila: Tia Dadá.
Pesquisador: Sabe por onde ela anda hoje?
Priscila: Não, ela não “parou de vir pra cá”. Ela se converteu num contexto de
igreja. Então foi muito complicado pra ela porque no ensinamento de igreja você
“parou de sentir” (falando sobre atrações sexuais). Ela continua graças a Deus
convertida, veio de um contexto de trinta anos e tal. Mas ela está sendo trabalhada
nesse entendimento de que ela viveu uma vida casada com alguém né? E isso não
é da noite pro dia que você perde, mas ela continua na luta. Ela é da Lagoinha
Buritis. Por que aqui (o Mov. Cores) é um braço de ajuda. E a pessoa vai pra onde
se sentir à vontade.
Pesquisador: Eu percebi que o público do Cores são pessoas acima de vinte anos
de idade. O Cores já teve menores de idade?
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Priscila: Sim. E tem muito. Mas não no rolê de “estar aqui”. Tem no futebol, tem nos
roles que a gente dá fora.
Pesquisador: Eu sei que futebol é sazonal, mas eu nunca vi outro.
Priscila: As festas que a gente faz, o Cores em casa. A galera tem a dificuldade de
estar aqui na igreja.
Pesquisador: Sem citar nomes...
Priscila: O menor tinha doze anos (me interrompe).
Pesquisador: Sim, queria saber isso. E veio no Cores sozinho?
Priscila: Não. Com o pai. O pai que trouxe.
Priscila: Sim.
Pesquisador: E a pessoa queria ficar aqui?
Priscila: Ela é estável, mas ela tá sendo acompanhada pela Infância Protegida 56,
porque foi abuso. “Vocês vão encaminhar, porque precisa haver denúncia”, essa
coisa toda.
Pesquisador: Entendi. Mas a pessoa menor de idade, você tem alguma restrição?
Você se incomoda com menores de idade? Preferia que não tivesse?
Priscila: Não. Eu gostaria que tivesse bastante. Porque é uma igreja. O acesso é
pra qualquer idade. O que é falado, por exemplo, se é um menino de doze, treze
anos ela já vem do contexto. A gente tem esse cuidado dela geralmente estar com a
família, da família saber que a criança está aqui, eles vêm junto inicialmente. Então
assim, a gente tem de 12, tem um homem trans de 14, tem várias pessoas que são
menores. Mais geralmente os menores de idade os pais trazem e aí eles continuam.
Outros acham melhor não e não continuam.
Pesquisador: Eu ouvi do H2 (integrante do ministério) que o Movimento Cores já
sofreu “ataques”. Gente que queria que o Cores acabasse. Você pode me explicar
melhor o que ele disse? Tem gente da Lagoinha que quer acabar com o Movimento
Cores?
Priscila: Não. Na Lagoinha não. Porque a galera acha tem dificuldade de
compreender. Não de você falar “LGBT” e não falar “cura! Espaço de Libertação!” a
galera já dá uma pirada. Mas o único role mais complicado que eu tive foi quando eu
56
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postei uma foto com o Jean Wyllys, que é uma pessoa que eu conheço, que eu amo
inclusive. E a galera pirou! Falou “Você é esquerdista, tem foto com o Jean Wyllys!”.
E eu respondi. Eu falei “Uê, eu tiro foto com quem eu quiser. Ele é alguém como
qualquer outro ser humano. O fato de eu não concordar com muita coisa que ele
pensa não anula minha amizade, meu relacionamento com ele”.
Pesquisador: Você já conheceu ele antes dessa foto então?
Priscila: Sim. Ele é amigo íntimo do meu primo.Porque os dois foram pro Big
Brother né, o Allan e ele.
Pesquisador: O Allan? Que Allan?
Priscila: O ex da Grazi Massafera.
Pesquisador: Ah tá (finjo conhecer para permiti-la ir adiante).
Priscila: Eu já gostava dele naquela época.
Pesquisador: Aí você conhecer ele por causa do seu primo.
Priscila: Não. Eu o conheci porque ele é LGBT e eu o amo. Amo aquela vida. A
gente foi num evento dele. Eu e um amigo meu. Aí cheguei nele e conversei com
ele. E dali começou. Então a gente também tá na militância, vai pra uns eventos que
tem e ele sempre está lá também. Sempre que a gente tá junto tem foto, e a galera
dá uma pirada porque acham que ele não é digno da minha amizade? Oi? Por que
ele não pensa como um cristão pensa? Então foi o que aconteceu. Todas as vezes
que eu tenho alguma foto com ele a galera pira simplesmente porque é o Jean
Wyllys. É militante, defende o que ele pensa, aquela questão toda. Mas ele é um
LGBT. E sendo um LGBT é muito amado por nós.
Pesquisador: Você sente que a existência do Movimento Cores depende de você?
Do tipo: se acontecer algo com você o ministério acaba?
Priscila: È a partir de mim. Mas ele continua porque ele é de Deus. Mas eu entendo
o meu significado como líder e a influência disso, que pode ser positiva ou negativa,
mas eu tento ser positiva. Então é por causa do testemunho né. Eu entendo que
Deus poderia e pode usar alguém como Andrea Vargas, que não veio do contexto,
ela comunica muito bem com todos. Mas eu também entendo que quem veio do
contexto específico para LGBTs, a galera parece que ouve melhor porque não
associa com homofobia, não associa com nada.
Pesquisador: É como se fosse um lugar de fala que faz a pessoa ser respeitada,
algo assim?
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Priscila: É! E aquele que está falando participa da dor daquele que é ouvido. Pra
mim é um diferencial então. Se a gente vai dar um conselho, eles vêm: “Ah, Pri,
como é que você consegue segurar a onda?”, eu falo “Pô, é sofrendo, mas a gente
segura. Deus tá lá”. Então a galera entende. “Ah! É sofrendo?”. “Sofrendo! Também.
Mas tem muita alegria. Mas é sofrendo”. Sofrendo desejo, sofrendo tentação. Essa
empatia, você passa pelo mesmo que o outro. Então acho que a aceitação é maior.
É porque Deus quis assim. Ele usa, Ele vai falar apesar de mim. Mas nesse caso do
Cores, é alguém que veio desse contexto.
Pesquisador: Aquela questão dos cartazes e das redes sociais do Cores... você
tem alguma participação nas imagens do cartaz? Pelo menos pra aprovar?
Priscila: Sim, tenho. Foi a ideia inicial. Algo que comunique mais com o público do
que com a própria igreja57. Porque a gente já comunica com a igreja. Agora o LGBT
que está dentro da igreja ou que está fora, principalmente se está fora. Os que estão
fora, quando a gente usa o arco-íris, o arco de Deus, que é bíblico, que é a base do
Cores, Gênesis, então há esse respeito e esse cuidado e esse amor nosso que é
pegar algo que é de Deus, mas que também foi pra eles e a gente traz essa junção.
Então toda arte é com base nas cores do arco-íris, e é o que a gente entende que
Deus fez uma aliança com todo ser humano. Todo! Negro, branco, LGBT, homem,
mulher, mulher trans. O acesso é pra todo mundo.
Pesquisador: Você já conseguiu perceber algum tipo de mau entendimento então
por parte de cristãos a respeito das artes? Pergunto porque me lembro que o que
me fez ver o Movimento Cores pela primeira vez foi um post do Johnathan Nemer,
aquele humorista, que foi patrocinado e apareceu no meu Instagram. Aí quando fui
ler os comentários tinha gente falando “Meu Deus! Como assim?! Uma igreja gay?”
Quando na verdade não é o intuito do Cores. O Cores não é uma igreja inclusiva,
não é?
Priscila: Não.
Pesquisador: Mas você já percebeu onde eu quero chegar. As pessoas viam a
bandeira LGBT nos cartazes do Movimento Cores e pensavam que se tratava de
uma igreja inclusiva. Você já percebeu esse tipo de coisa acontecendo antes?
Priscila: Já percebi. Várias vezes acontece. Mas é desconhecimento bíblico. A
bandeira LGBT, o arco-íris é bíblico. Antes de ser uma bandeira de LGBT, é bíblico.
Então a gente linkou, é uma contextualização. Eu falo de Bíblia em cima de um
símbolo que é reconhecido mundialmente como um símbolo LGBT. Mas antes de
ser, sempre foi de Deus. É o que faz a gente lembrar que Deus tem uma aliança
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com a gente é o arco-íris. E essa galera usa pra fazer a sociedade entender que
eles existem ali. Então a gente pegou isso e trouxe essa contextualização. Fizemos
uma ponte. De lá pra cá. A aliança de Deus ela é com eles também. Com a gente.
Pesquisador: Você diria que a Lagoinha, enquanto instituição, é uma igreja que luta
contra a homofobia?
Priscila: Diria. O Cores é Lagoinha. É o pastor Márcio. O ministério, o projeto, foi
com o “sim” e o incentivo dele. E ele é uma das pessoas que mais me incentiva. Da
última vez que eu falei “pastor, tá difícil!” ele falou “filha, só prossiga. Só continue”. O
Cores não é independente da Lagoinha. Ele acontece na Lagoinha Savassi porque é
estratégico e isso aqui é um bairro LGBT. Mas ele poderia acontecer na sede ou em
qualquer outra igreja. Mas ele é Lagoinha. Sou da congregação e é o “sim” do
pastor.
Pesquisador: As próximas coisas que tenho a perguntar vêm da minha percepção
enquanto observador participante. Antes disso, gostaria que perguntar mais uma
coisa. Pode parecer achismo, mas é pra ser achismo mesmo (risos). Como você
acha que o Movimento Cores é enxergado pela militância LGBT de BH? Você acha
que eles conhecem? E se eles conhecem, o que você diria que eles pensam sobre o
Cores?
Priscila: Conhecem. Nós temos um braço bem aberto na militância. Faz parte.
Porque eu entendo de antes de anunciar a Cristo, eu preciso dessas pessoas vivas.
E elas têm direitos legais como qualquer outro ser humano e inclusive a gente
precisa lutar por vários direitos deles. “Ah mas e os que ferem a Bíblia?”. A gente
não vai até onde a gente não dá conta. Mas existe uma ponte entre a militância que
a igreja precisa falar. Então eles enxergam como é. Eles sabem que é um
movimento onde a gente não tá libertando, curando de uma doença, alguém tirando
o capeta de alguém. Que é um lugar onde é anunciado o evangelho de Jesus Cristo,
onde a gente diz que a prática de qualquer pecado seja ele qual for ela conduz para
uma ausência de Deus. Mas que não é só isso, então eles sabem exatamente como
o Cores é. Lá eles sabem. A Pri é LGBT. A Pri sente atração por meninas mas ela
não pratica. Então é assim que eu sou conhecida lá. Eles não entendem muito, e me
respeitam. “Mas por que você tá abrindo mão de uma vontade sua?”. “É por causa
de Cristo!”. Mas eles respeitam e entendem porque só de não ser um espaço de
forçar LGBTs a se tornar alguma coisa, já é de respeito. Eles sabem que nós
lutamos por direitos também comuns. Outros totalmente contrários que eu respeito
também, mas que eu não concordo. E outros sim que dá pra gente andar junto.

129

Pesquisador: Agora que você falou sobre a militância, eu queria saber como você
acha que os próprios cristãos, no caso os próprios evangélicos, veem o Movimento
Cores?
Priscila: Infelizmente cristãos veem LGBTs de uma forma muito complicada. Porque
a grande massa da religião, do cristianismo é complicada. Os grandes nomes que a
gente tem pra representar na TV brasileira ou até mesmo os nomes na bancada
evangélica são complicadíssimos. A abordagem deles em relação a LGBTs como
que fossem as piores pessoas, então isso em si complica. Acaba que essa massa,
esses líderes influenciam essa outra massa que não entende muita a fé e nem se
dispõe a reflexão. Então se tem um movimento que está dizendo que Jesus ama
LGBTs a galera já entende “aiaiai, tá tudo errado”. Peraí, Jesus não ama LGBTs?
Então a forma dos cristãos veem o movimento é porque infelizmente são esses
cristãos ainda. Mas se a gente estiver trabalhando com um cristão de verdade,
bíblico, que entende teologia, ele vai entender que é um ministério como qualquer
outro.
Pesquisador: Se eu perguntasse “a igreja num contexto geral é homofóbica”. Você
diria sim ou não?
Priscila: Eu acho que de uma forma geral não. Porque tem pessoas fantásticas que
estão entendendo o assunto e trabalhando. Eu acho que a igreja de uma forma geral
não sabe lidar com o público. Porque se formos homofóbicos a gente não é igreja.
Por não saber lidar e não receber instrução a isso soa como se fosse uma igreja
homofóbica. Quando se está dizendo “não pode praticar” isso não é homofobia, isso
é um ensinamento bíblico. Mas as formas de se comunicar isso têm que ser com
acolhimento e respeito antes. Se a gente não tem isso, se a gente tem zombaria,
zoeira, só crítica... como é que você vai hostilizar e evangelizar ao mesmo tempo? A
pessoa nem te ouve. Então eu não acho que a igreja brasileira é homofóbica. Eu
acho que a igreja brasileira não conhece a Bíblia e, não conhecendo, não sabe lidar
com as pessoas. E não acho que só pra LGBTs. Qualquer tipo de pecado na igreja,
as pessoas não sabem lidar com isso. Não sabe lidar com o jovem que tem vício na
pornografia, que veio do contexto de abuso... a igreja não consegue lidar a não ser
com o aspecto santo, que é aquele “sou santo. Agora tá de boa”. Não!
Pesquisador: Falando sobre a questão do abuso, já que você citou. E eu sei que é
difícil dizer, mas se for pegar em um contexto geral, quanto por cento do Cores veio
de um contexto de abuso? Uma porcentagem.
Priscila: È que o conceito de abuso é amplo.
Pesquisador: Mas sendo então do, vamos chamar assim, do “pequeno” ao “grande”
abuso. Quantos seriam?
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Priscila: Noventa por cento.
Pesquisador: Noventa por cento? Grande quantidade né.
Priscila: É...
Pesquisador: Agora partindo para coisas que eu percebi na Lagoinha. Você não
frequenta o Savassi Club, culto de jovens da Lagoinha...
Priscila: É porque geralmente no sábado a gente tá na rua. Tem o Cores na rua.
Savassi Club é um culto aqui da Savassi, né.
Pesquisador: O que é o Cores na Rua?
Priscila: É um dia da gente estar na rua! Na casa do fulano, na casa de sicrano,
conhecer fulano. A gente é muito assim: “tenho um amigo que odeia igreja e eu
gostaria que ele ouvisse sobre quem Deus é”. Então vamos lá! E ele gosta. Então
geralmente sábado é o dia da gente sair. Essa missão é o Cores na Rua. É o Cores
fora das igrejas58. Mas não é um evangelismo. Você vai ouvir as pessoas, ser amigo,
fazer amizades e conhecer LGBTs. Então geralmente sábado eu tô nesse rolê.
Então geralmente eu frequento a igreja no culto de domingo, que é a Lagoinha
Savassi.
Pesquisador: E você sabia que quando acontece o Savassi Club, o preletor fala
toda a programação da igreja, tudo que vai acontecer, do Champions, do Youth, fala
tudo, mas ele não fala que o Cores têm reunião aqui na quarta?
Priscila: Não, isso foi um pedido meu.
Pesquisador: Foi um pedido seu?
Priscila: Sim. A gente não divulga porque é muito polêmico, dá muito problema.
Então a gente divulga no Movimento Cores mesmo. Por exemplo, no site você vai
ver que não tem a programação nem nada. Ele só cita. Então a gente preferiu fazer
assim. Quando eu estou eu mesma falo. Mas não é porque eles não quiseram, foi eu
que optei não ter isso. Então a galera já sabe o que tem aqui, é que eu que esteja
aqui quem Deus quer que esteja mesmo. Não é pra igreja toda. São LGBTs. Então
naturalmente, não precisa anunciar lá. Então não precisa anunciar lá. Eles já sabem
que tem. Então a gente usa as redes sociais nossas, separadas da Lagoinha
Savassi pra isso. Pra não causa esse... não é bem causar... eu preferi assim.
Pesquisador: Mas aconteceu alguma coisa pra que você preferisse que não fosse
divulgado?
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Priscila: Não. Pra mim foi estratégico. Eu quis que fosse assim. Prefiro que a gente
tenha essa comunicação que comunique direto do que outras anunciassem sobre o
que acontece aqui.
Pesquisador: Ou seja, no fim das contas o que você me fala, acaba por me fazer
perceber que provavelmente tem muitos LGBTs que frequentam as Lagoinhas e
também a própria Savassi e nunca vai no Cores.
Priscila: Tem... alguns. O Cores é um movimento para assumidos. Então se você
vem naturalmente tem foto, tem tudo. Então tem pessoas que elas não podem
assumir a orientação, nem querem assumir pra elas mesmas, nem pros pais, nem
pra sociedade. Então elas se sentem à vontade na Lagoinha Savassi, em outras
igrejas e permanecem! Mas aquelas que chegam num de tipo “Meu Deus!”, elas
vêm. Mas têm outras que estão de boa na igreja, conseguem ouvir a mensagem de
boa e não precisam “passar” pelo Cores. A intenção do Cores seria alcançar aqueles
que já foram feridos por igreja, odeiam a igreja. Então dizemos “Vêm aqui! A gente é
igreja!” e aqueles que nunca pertenceram à igreja, o “espaço” igreja. Então esse é
mais o foco. LGBTs de uma forma geral mas principalmente os que nunca ouviram
ou os que ouviram e foram discriminados no sentido de serem feridos pelo própria
igreja. Então os que estão “de boa”, a gente tem LGBTs aqui que casaram, que não
se entendem mais assim e é de boa. Eles seguem de boa. Se precisar de um auxílio
futuramente a gente está aí...
Pesquisador: Sim, então falando de porcentagem de novo. Quantos dos que são do
Cores atualmente são de um contexto ou já foram de um contexto de igreja?
Priscila: Ah, pode colocar noventa por cento..
Pesquisador: De novo... noventa por cento de novo.
Priscila: (reforçando) Igreja e feridos por igreja. E dez por cento seriam pessoas que
nunca foram a igreja na vida.
Pesquisador: Ok (mudo de pergunta). Se você fosse dar uma nome para você. Um
cargo para você na Lagoinha, qual seria?
Priscila: Obreira. Missionária.
Pesquisador: No culto de domingo na Lagoinha Savassi, você assume alguma
função?
Priscila: Serviço.
Pesquisador: Você sobe [no púlpito, palco] para orar?
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Priscila: Não.
Pesquisador: Nem às vezes?
Priscila: Não...
Pesquisador: Mas por quê?
Priscila: Eu oro no serviço. Faço minha oração ali.
Pesquisador: Ok, mas nunca aconteceu do Vitinho ou do Flavinho (pastora da
Lagoinha Savassi) anunciarem ali “vou chamar a Priscila aqui agora (...)”
Priscila: Sempre acontece. Eu que não gosto de ir. Eles me convidam sempre. Eu
prefiro comunicar para LGBTs o evangelho.
Pesquisador: Você prefere ficar mais... como eu posso dizer... atrás das cortinas
digamos.
Priscila: Prefiro! Eu prefiro. É da Priscila, né. Prefiro o serviço do que estar lá na
frente. A não ser quando eu preciso falar sobre sexualidade, quando preciso falar
sobre esse assunto. Então eu prefiro comunicar o evangelho para LGBTs. Não é
“prefiro”. Eu fui chamado para isso!
Pesquisador: Você nunca falou no culto de Domingo então na Savassi 2?
Priscila: ....(...)... já fui convidada várias vezes, mas ainda não. Mas no sábado sim,
já. Várias.
Pesquisador: Ou seja, existe a chance de eu visitar a Lagoinha Savassi num
Domingo, te ver, te dar um “oi”, mas não sabe que você é a Priscila do Movimento
Cores.
Priscila: Existe. É uma chance difícil, por causa que existem nossas redes sociais.
Por causa do barulho do Cores na Lagoinha. Mas eu não sou pastora, sou líder, sou
missionária. Então nos cultos de domingo são os pastores. Mas é porque eu preferi
por enquanto estar focada mais no Cores. Eu ainda não falo com a igreja.
Pesquisador: Sim... e acho que uma das últimas perguntas. O Movimento Cores
costuma se posicionar a respeito de pautas que são discutidas no Brasil, seja
adoção por casais homoafetivos, aborto, laicidade do Estado, identidade de gênero?
Priscila: Depende da necessidade. Esse “posicionar” eu acho que não está mais
associado a mídia, mas sim internamente. Nós temos a nossa forma de entender, de
pensar. Mas esse pensamento expositivo de mídia, a gente não precisa. “Ah! Então
identidade de gênero, ideologia de gênero...” a gente já sabe o que pensa a
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militância e o que pensa a igreja! “Então vocês estão do lado da igreja ou da
militância?” A gente vai na Bíblia. Nesse sentido não há esse posicionamento assim
“Vamos combater tal coisa, ou vamos lutar por tal coisa”. Não. É mais entre a gente
mesmo.
Pesquisador: Eu lembro que um caso no ano passado de um juiz que ele permitiu
que psicólogos fizessem uma espécie de “tratamento da homossexualidade” após
serem procurados para algum paciente. O Cores não tem nada nas suas redes
sociais sobre isso. É comum não ter?
Priscila: É comum.
(Nesse momento uma pessoa entrou na sala de Priscila. Ela recebia a visita de um
pastor. Eles se falam brevemente. A entrevista continua, partindo para outra
pergunta)
Pesquisador: Você acha que o Movimento Cores é invisibilizado?
Priscila: De forma nenhuma.
Pesquisador: Você não acha nem que a interessa a Lagoinha estar do jeito que
está?
Priscila: Como?
Pesquisador: Tipo assim: “Que bom que a Priscila quer que o Movimento Cores
seja menos visto, porque isso é bom pra nós também”. Você não acha nem isso?
Priscila: Não. Quanto mais visto, mais você tem que ter pessoas pra cuidar, o que
não é o caso. Então eu não quero visibilidade, eu quero cuidado. Então se eu puder
alcançar 100 [pessoas] e der conta de 100, que seja. Eles vão ser cuidados. Porque
não adianta a gente ter mil LGBTs aqui dentro e eu não conseguir alcançá-los. A
gente pensa no indivíduo, cada uma das pessoas. A gente recebe email de vários
lugares do país! E eu falo: “Infelizmente nós não conseguimos dar essa ajuda”.
Então a gente tenta trabalhar com a galera daqui. Então não é pra ser mais visto ou
menos visto. A gente quer que estejam as pessoas que são pra estar e a gente
dando conta de cuidar dessas pessoas. Porque não adianta. Eu posso mil pessoas
aqui dentro, aí faço o quê? Cuido delas. Porque aqui a gente não trabalha
sexualidade propriamente. A gente trabalha Bíblia. O Movimento Cores é teologia e
entender a Bíblia a partir da ótica bíblica. Então a partir eu não posso preocupar com
milhares e milhares, entende? Com números simplesmente. Pois são pessoas que
precisam ser cuidadas. A gente tem “xis” pessoas que são conselheiras, então peraí!
Eu tenho que dar conta de fazer um discipulado com a galera, de fazer um
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gabinete59. Talvez eles venham e não vão conseguir serem cuidados e aí... eu os
perco. Então Deus está direcionando as pessoas que devem estar.
Pesquisador: Encerrando... teve alguma pergunta que você esperava que eu
fizesse e eu não fiz?
Priscila: (Silêncio. Ela pensa) .....O que é muito questionado é como eu me
reconheço. E esse galera pira. Se pergunta “mas por quê?”. Eu me reconheço
“estando LGBT”. Em desejos afetivos e sexuais ainda por mulheres. Talvez isso
nunca suma. Mas a polêmica é essa aí. Eu não sou heterossexual. Minha orientação
é essa até que Deus mude, aí é com Ele. E filha de Deus!
Pesquisador: E nesse sentido, o Cores é meio que um fardo pra você?60
Priscila: Em qual sentido?
Pesquisador: Você sendo homossexual e pastoreando outras homossexuais.
Priscila: Não. Nenhum pouco. A forma como eu vejo meninas e meninos com Cores
é como se fossem filhos pra mim. Então não é fardo. Eu me reconhecendo assim o
fardo é muito mais leve, graças a Deus. Porque não há sobre mim o peso do
casamento, da igreja querendo que eu case. Eu sou assim! E Deus pode fazer o que
Ele quiser? Pode! Mas espera aí, você que está aqui e que ainda não tem essa
vontade de se relacionar com alguém, você é bem-vindo. Então não tem essa
pressão que geralmente igreja tem de que o LGBT que converteu tem que casar e
ter filhos com o sexo oposto. Não! Você pode viver sua vida de celibato, casamento
é um dom. Então é de boa. Não é fardo lidar com eles e não fardo no que se refere a
uma cobrança das pessoas, porque tem dez anos, desde o início da conversão, que
esse é o meu discurso. Então acho que a galera já entendeu e respeita.
Pesquisador: Então você está tipo há dez anos sem ninguém.
Priscila: É. É tranquilo.
Pesquisador: Mais uma coisa. Você acha que no seu perfil, na sua personalidade,
você é uma pessoa mais de desabafar ou de “guardar” as coisas que você passa?
Priscila: De guardar, com certeza. Guardo e escracho com Deus!

59

Reunião a portas fechadas que comumente acontece em igrejas evangélicas. Ela é caracterizada
por ser algo pessoal, quase secreto, no qual o fiel compartilha detalhes de sua vida pessoal com seu
líder.
60 Fiz essa pergunta porque me recordei do dia em que assisti o primeiro jogo da Copa do Mundo na
casa de uma amiga de Priscila. Ela havia compartilhado que, o Movimento Cores para ela era um
“sofrimento”.
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Pesquisador: Você acredita que o Movimento Cores está oferecendo uma espécie
de nova identidade aos frequentadores?
Priscila: Sim. A identidade de filho de Deus. Pois todos vêm: “Sou LGBT”. Mas
vários voltam: “Sou filho de Deus”. É uma nova identidade nesse sentido sim.
Pesquisador: È uma nova identidade que muda como a pessoa se vê
sexualmente?
Priscila: Não. Grande maioria das vezes não.
FIM DA ENTREVISTA.
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APÊNDICE C – TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE O PESQUISADOR THALES
MOURA E OS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA LYGIA ROQUE E THIAGO
MONTALVÃO
(Foi criado um grupo no Whatsapp com o único objetivo de informar o pesquisador a
respeito da experiência que os dois estudantes tiveram ao estudar o Movimento
Cores pelo olhar da Antropologia. Esse apêndice consiste na transição de textos e
áudios do diálogo entre as partes)
Início – DIA 13/01/2018
Lygia (11:31): Bom dia, meninos! Criei o grupo a fim de trocarmos ideia sobre o
trabalho do Thales.
Thales (11:31): Oi gente!
Lygia (11:33): Convidei o Thiago, obviamente pela memória do mesmo... da qual,
infelizmente, eu não tenho muito. E também por ter insistido na ideia, porque não foi
fácil. E porque ele é foda e vai te ajudar!
Thiago (11:34): Olá, bom dia gente! Thales, nome de um primo meu. Prazer Sem
problemas. Será um prazer. A Lygia me explicou, mais ou menos, que é para o seu
mestrado... É isso?
Thales (18:46): É exatamente isso. O Movimento Cores é meu estudo. Realmente
tem muita coisa pra se pesquisar e é realmente muito difícil falar sobre o Movimento
Cores, pois eu percebo que quando eu expunha o objeto, as pessoas entendiam de
maneiras muito distintas. Eu quero saber de vocês, vocês dois, como é que foi
pesquisá-los? Vocês sentiram que teve alguma barreira? Vocês sentiram que em
algum momento tentaram esconder algo de vocês? Você sentiram que eles foram
amistosos com vocês ou não?
Lygia (19:12): Olha, a Priscila nos recebeu bem, lá dentro do próprio espaço.
Existem outros movimentos, acho que tinha de skatistas e de música. Nos
convidaram a ir! Eu acho que ela não tenta esconder algo não. Ela parecia
realmente acreditar que o movimento era "o espaço" onde aceitação o público gay
sem constrangimento! Ao menos, só se ela mentia muito bem.
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Thales (19:13): Vocês acham que se um homem fosse com um namorado ou uma
mulher com uma namorada pro Movimento Cores e não quisessem... digamos
assim... se reorientar sexual ou então abandonar sua sexualidade, vocês acham que
em algum momento eles seriam digamos que isolados ou até mesmo expulsos?
Thiago (20:04): Sim. É muito difícil falar sobre. Além da polêmica... a gente tentava
conversar com o pessoal na época vestindo o capuz da psicologia, do trabalho, para
que fosse pelo menos mais fácil, mais acessível, para que as pessoas abrissem
mais a cabeça. Porque a gente teve até um pouco de dificuldade dentro do grupo
(da faculdade) de aceitar inclusive que a proposta do trabalho seria a de fazer uma
análise crítica mesmo de todo o movimento. Claro, depois que a gente começou a
frequentar. A gente percebeu que tinha algumas coisas que deveriam ser debatidas
com um olhar mais crítico. E a gente teve um pouco de dificuldade no início assim.
Eu puxei a galera pra esse lado mas eu senti um pouco de dificuldade. As próprias
pessoas que compunham o grupo (da faculdade) tiveram um pouco de receio de
realmente criticar o movimento religioso que já é polêmico, que presta entre aspas
um serviço social pra comunidade LGBT. Então, mais polêmico ainda.
(20:06) Quando a gente começou a frequentar o projeto (Movimento Cores) a gente
se dispôs em duas duplas e cada dia uma dupla ia pros cultos. Acho que salvo a
entrevista com a Priscila, onde a maior parte do grupo foi junto, a gente ia separado.
Então a gente acabava conversando com alguns integrantes, conversava com o
pessoal que frequentava. No início, claro, nós já fomos com a proposta aberta que
era pra um trabalho acadêmico, inclusive enfatizando que foi um trabalho que a
gente fez de Antropologia no 2º período de Psicologia, e o pessoal nos recebeu
muito bem. A própria Priscila, o pessoal que a gente abordava. Era pra trocar uma
ideia, uma coisa bem informal mesmo. Claro, mas vestindo a camisa da faculdade,
do trabalho que a gente tinha como proposta. Mas eu acredito que com a intimidade,
com o tempo eles foram se abrindo mais, porque acaba com você conversa, convive
por um tempo, tenta entender, ouve o que eles têm pra falar. Então isso acabou
gerando um pouco mais de intimidade ao longo do tempo de uma maior abertura. A
princípio sim, eu creio que eles tinham um pouco de receio, de falar mais
abertamente sobre. Mesmo coisas do tipo: “Por que vocês estão freqüentando o
Movimento Cores?”. Havia receio de falar “Porque eu já frequentava a igreja, etc”.
Uma coisa leva a outra. Com tempo outras pessoas já se abriram mais: “Questão
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familiar”, “Foi imposição dos pais”. Com o tempo eles tinham um pouco mais de
abertura para falar sobre.
(20:11) Fique a vontade para mandar as perguntas. A medida que eu for ouvindo e
for vendo eu vou respondendo aqui. A gente vai trocando uma ideia.
Thales (20:12): Qual o curso de vocês?
(20:14) Vc usou a palavra "serviço social". Que tipo de serviço seria? [supostamente
executado pelo Movimento Cores]
Thiago (20:35): (...) na verdade eu não comentei sobre de questão de que se um
casal heterossexual decidisse frequentar o grupo se haveria algum problema.
Acredito que não. A gente foi muito bem recebido lá. Nenhum de não em algum
momento... não que eu me lembre, A Lygia pode me corrigir de eu estiver errado,
nos foi perguntado ou questionado sobre a nossa sexualidade, por nenhum dos
frequentadores, dos meninos, das meninas que frequentam os cultos. Não lembro
de ter sido perguntado em momento algum. Teve só um caso curioso de uma colega
nossa que teve uma menina que chamou ela pra sair ou alguma coisa assim. Aí na
época ela chegou a comentar que tinha namorado ou alguma coisa do tipo, mas
acho que foi a única ocasião mesmo especial. Mas ninguém sofreu nenhum
represália em momento algum. Claro, todos já sabiam que a gente tava lá com um
objetivo. Mas as pessoas de uma certa forma ali era bem receptivas, todo mundo
era de agradável convivência de modo geral. Acredito que não haveria problema
não. Acredito que o preconceito seja muito maior no contrário, na verdade nem
acreditam, é um fato. Tanto que a Igreja Batista [da Lagoinha] se viu nessa
obrigação, decidiram criar esse projeto exclusivo porque o pessoal da comunidade
LGBT se sentia muito mal recebido nos cultos habituais da igreja [IBL]. Eles se
sentiam acuados, maltratados, sofriam preconceitos, represálias e afins. Então
percebe-se que eles criaram esse culto do Movimento Cores justamente pra captar
essa galera porque obviamente que havia evasão desse povo da igreja e eles
queriam arrumar uma forma de mantê-los ali, seja qual for o motivo. Justamente,
assim mais básico, para não perder os fiéis, não perder oferta. E era engraçado
porque depois de cada culto eles passavam lá com um saquinho também, colhendo
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oferta, faziam uma pregação da importância do dízimo. Normal, como qualquer outra
igreja, como qualquer outro culto evangélico, digamos assim.
(20:35) [Nosso curso é] Psicologia.
(20:38) "Serviço social" entre aspas mesmo. No caso eles consideravam q
prestavam um serviço social de acolhimento, e evangelização da comunidades
LGBT. Na palavra deles mesmo.
(20:41) Quando apresentei esse trabalho no congresso, eu conclui q, na realidade,
não se tratava de um culto inclusivo... Mas sim, de um culto exclusivo para a
comunidades LGBT, onde havia a intenção de captar a comunidade, ainda nas
premissas fundamentalistas de reversão do, que eles chamam, de "comportamentos
homosexual". (sic)
Thales (20:42): Estou entendendo.
(20:42) Gente, olha que engraçado o que eu percebi. Isso que eu vou falar é
posterior ao trabalho de vocês, então não sei se vocês acompanharam. Mas,
quando teve a liminar de reorientação sexual aqui no Brasil, ano passado, foi
recente isso. O juiz disse que a psicologia pode tratar pessoas homossexuais que
assim o desejem. Tipo assim: é basicamente o que o Movimento Cores é! Um grupo
de tratamento para homossexuais, só que no ambiente religioso, não no âmbito da
Psicologia. Eu esperava que eles fossem dizer algo, dar alguma palavra sobre isso,
alguma opinião nas redes deles... e nada aconteceu! Eles não disseram nada,
nenhum post a respeito. Fizeram nada.
Thiago (20:46): Justamente, eu acompanhei muito ativamente contra essa liminar
judicial, inclusive. E não, realmente, não houve nenhum posicionamento por parte
deles...no fim, para eles, ter psicólogos q apoiassem a resignificação sexual, seria
um ganho e tanto para a causa
(20:48): Eu acabei apagando os áudios aqui, pq tô com pouco espaço no celular,
mas vc faz mestrado em quê mesmo? (sic)
Thales (20:49): Faço em Comunicação.
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(20:49): Eu estudo o Movimento Cores por outra ótica. Vocês estudaram pela
Antropologia e eu estudo pela Comunicação. Porque o Movimento Cores é um
braço, um ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que é uma das maiores igrejas
do Brasil, uma das mais influentes do Brasil e o que eles têm de mídia é muito
potente, é muito forte. Aí eu estudo por base disso, a mídia como um reforço para o
estabelecimento e o fortalecimento desse movimento, das ideias deles, entendem?
Entre várias outras coisas.
(20:49): Desculpa o barulho, é que eu estou numa festa de criança (risos). Tipo
assim, como é um movimento de difícil entendimento. O que eles estão pregando, o
que eles creem, o que eles querem passar para as pessoas e também porque eles
passam algo diferente do que eles realmente são, também tem essa. Por isso que
eu estudo pela Comunicação: par estudar o que realmente está sendo dito e o que
eles querem dizer quando estão se silenciando, porque o não-discurso também é
um discurso.
Thiago (20:52): Sim, então vc já apercebeu muito bem a problemática do discurso
deles... Rs
(20:52) Eu saia de lá, sempre, muito mal a cada culto. Muito indignado, sério!
(20:53): Conseguia entender o q levavam as pessoas àquilo, mas não podia interferir
Thales (20:53): Os cultos são focados só na sexualidade?
Thiago (20:54): Não, eles fazem os cultos normais, por assim dizer, e nas
intermitências tentavam implantar a premissa do "comportamento homossexual"
como pecado
Thales (20:53): O que eu acredito, e isso eu tenho que só confirmar indo
presencialmente, mas é que essa é uma questão de fé. As pessoas foram rejeitas
em comunidades evangélicas passadas e elas procuram um local onde elas possam
se relacionar, relacionar no sentido de amizade, que elas não foram ser julgadas
pela roupa que elas vestem, o cabelo que elas tem, a voz que elas tem. Porque no
fim das contas a sexualidade não é só o ato sexual em si, ela é todo uma essência
de um ser humano. E no meio de igreja que é tradicional e preconceituoso elas não
vão ser bem aceitas dessa maneira, então elas tentam ir pra lá [pro Movimento
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Cores]. E ao mesmo tempo elas carregam essa fé delas: “o que estou fazendo é
errado, o que eu sinto é errado. Então eu tenho que tirar isso de mim”. Eu penso que
é assim né.
Thiago (20:56): Sim, justamente. Além do fato de se sentirem parte de um grupo
muito maior. Embora, alguns relataram estar lá por imposição dos pais
Thales (20:54): E ao mesmo tempo é uma armadilha. Porque tipo assim, você é que
você coloca um monte de homem gay junto e um monte de mulher gay junto, que ao
mesmo tempo que eles estão lutando pra “tirar” isso deles, eles estão, tipo assim,
com a tentação ao lado se você for parar pra pensar. Porque no final das contas é
muito difícil você pedir celibato ou castidade desses grupos. Sabe, isso é uma coisa
muito difícil de se pedir e no fim das contas é isso que a igreja quer pra essas
pessoas. Só que elas estão com várias opções ao lado de pessoas que elas podem
acabar namorando e tal. Se bem que também existem pessoas no grupo que elas
não querem abandonar, que elas estão só conhecendo e tudo mais, enfim.
Thiago (20:56) Exatamente. Tinham casais lá. Rs
(20:58): Exatamente. Isso é o que achava mais cruel, Thales. Como que você pede
pra que essas pessoas entrem em celibato? Ou o que é pior, você convencer essas
pessoas que elas devem se casar e se relacionar sexualmente com o sexo cujo eles
não sentem atração nenhuma! Isso é muito cruel e isso me deixava muito mal e eu
me sentia muito triste. Ainda mais quando eu percebia que muitos dos
frequentadores compravam essas ideias. Alguns não, alguns até eu encaravam isso
eu diria que com um certo ceticismo em relação a isso. Mas, impor esse tipo de ideia
é muito cruel, cara. E isso me deixava indignado.
Thales (20:59): E pior que são viu. O tanto de gay que tem em igreja e não se revela
por medo da reação das pessoas. (referindo-se a fala de Thiago quando relatou que
os membros se MC se sentem parte de um grupo muito maior)
Lygia (21:02): Esse Thiago é meu orgulho!
Thales (21:02): Vocês moram em BH?
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Lygia (21:04): Somos. Eu estudava na Fead, mas mudei de lá, agora estou na
UniBH
(21:04): O Thiago permaneceu lá. Mas mantemos contato, ainda bem!
(21:04): Faço psicologia, obviamente
Thales (21:05): (...) Eu vou pra Belo Horizonte. Não vai ser agora, será
provavelmente depois de Maio, vou querer conselhos de vocês para entender como
a cidade funciona, um lugar bom pra me hospedar e tudo mais. Porque eu vou ficar
um mês estudando essa galera, pensa.
Thiago (21:06): Uai, vem sô! Rsrs
(21:06): Oh, Thales, esse assunto muito q me interessa tbm. Inclusive, TB vou
aproveitá-lo e pegar umas idéias com vc. Aproveitando q está bem imerso... Achei o
máximo
(21:06): Vamos manter o grupo, sim. E vamos nos agregando aqui. Quando vier,
podemos marcar um pão de queijo e um café.
Thales (21:09): Fica à vontade hehe
Thiago (21:15): Fechado então
Lygia (21:47): Podemos encontrar, seria legal ir lá no Movimento Cores depois de
um certo tempo, vê as mudanças...
(21:47): Fomos em 2015, tinha apenas um ano que estava funcionando o espaço
(21:49): E ah.... A Priscila na época disse que se considerava gay ainda, porém, não
tem mais relação. Será que mudou algo?
Thales (22:03): Mesma coisa
DIA 14/01/2018
Thiago (16:32): Hum, que coisa...
Lygia (17:00): Vc ficou algum relato dela? (sic)
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Thales (17:01): Existe um vídeo no canal da Rede Super onde o pr. Lucinho
entrevista ela e ela conta. Eles entendem a reorientação sexual como algo que pode
acontecer, mas não é regra na vida de uma pessoa.
(17:02): E mesmo que nunca aconteça, a pessoa deve evitar o sexo e mais ainda o
relacionamento
Lygia (17:08): Ela disse que não gosta de homem
(17:08): Então ela não faz sexo com ninguém?!
(17:08): Duvieodo! (sic)
Thales (17:08): Teoricamente não faz rsrsrs
(17:09): Mas teoricamente a galera de igreja só pode transar depois do casamento,
e raro são os que são conta de segurar. Aí acabam casando jovens.
Lygia (17:15) Mas tô falando do fato dela não gostar de homens e afirmar que gosta
de mulheres, mas não relaciona. Então.. ela não tem vida afetiva amorosa
DIA 15/01/2018
Thiago (01:22) Em tese, ela não transa... Até aí, tudo bem, problema dela. O triste é
querer induzir os outros ao mesmo, através de doutrinação
Lygia (09:28): “Em tese” (risos)
(09:29): Ela fala que não indaga ninguém a largar, mas que a pessoa quando
encontra Deus, automaticamente ela vai querer isso pra vida dela, pq a pessoa
entende que é pecado!
Thiago (11:40): Pois é
FIM DO DIÁLOGO.

144

APÊNDICE D – O PODER SIMBÓLICO NO DISCURSO DE PRISCILA COELHO
Com o escopo de seguir os novos padrões elaborados pelo Programa de Pósgraduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG) para o
momento de qualificação, foi desenvolvido o seguinte material no qual aplicaram-se
os fundamentos teóricos da identidade por meio da realização de um estudo
exploratório.
Caminho metodológico
A Análise Crítica do Discurso (ADC)
Dijk (2008) expõe em seu livro Discurso e Poder que a análise de discurso
crítica (ou análise crítica do discurso) é o tipo de investigação analítica discursiva
apropriada para estudar situações específicas, tais como o abuso de poder e a
dominação. O analista deve adotar um posicionamento explícito com fulcro de oporse à desigualdade social, pois nessa análise não se espera uma neutralidade do
pesquisador (CIRINO; TUZZO, 2014). O foco da ADC está em como as estruturas
dos discursos reproduzem ou desafiam as relações de poder e dominação na
sociedade.
Wodak (2003) afirma que a ADC visa estudar a linguagem do texto como
prática social, considerando o papel crucial do contexto. “Sem o discurso, não há
práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 285). Para o referido autor, o discurso é
uma prática política e ideológica.
Com base no exposto, a ADC fundamenta-se como apropriada para analisar
o Movimento Cores por razão de esse ser um movimento composto por
homossexuais que exercem sua fé em campo hostil. A homofobia, por exemplo, é
um problema social com raízes históricas, no qual as relações de poder61 são
discursivas, seja em formas ditas ou não ditas. O discurso realiza um trabalho
ideológico e busca constituir a sociedade e a cultura.

61

Infere-se aqui a relação de poder do dado contexto, no qual o discurso de variadas lideranças
evangélicas gera um embate público contra a luta LGBT por seus direitos.
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Os softwares Youtube Data Tools (YTDT) e Gephi
Num panorama geral, podemos dizer que o Youtube Data Tools é um dos
vários métodos digitais possíveis que podem ser usados para o estudo de mudanças
sociais e condições culturais no meio de dados online. Nos métodos digitais há a
potencialidade de detectar novas estruturas e tipos de dados, novas ferramentas,
novos

paradigmas

científicos

em

desenvolvimento

e

uma

nova

postura

epistemológica (MARTINS, 2017).
Quando se trata de mídias sociais, o YouTube talvez seja a plataforma mais
estudada, considerando sua enorme popularidade no contexto da cultura popular, da
política e do comércio. No momento, existem cinco módulos que se concentram em
diferentes seções da plataforma Youtube Data Tools.
Por sua vez, o Gephi é a ferramenta mais utilizada para a manipulação de
grafos, dados históricos, especiais e textuais. O Gephi consegue transformar os
dados coletados por outros softwares e transformá-los em gráficos, em redes, em
cartografias. Tais ilustrações são de grande utilidade para entender a movimentação
e a interação da rede.

Objetivos e recorte
Buscou-se compreender neste trabalho o que há de poder simbólico no
discurso da missionária Priscila Coelho. Escolheu-se analisar um dos vídeos em que
Priscila Coelho conta seu testemunho62 no programa “Nunca é Tarde”, apresentado
pelo pastor Lucinho Barreto63.
Tal compreensão será obtida por meio da combinação de dois métodos: o uso
dos softwares Youtube DataTools e Gephi e Análise de Discurso Crítica (ADC).
O vídeo analisado foi escolhido por possuir uma característica que chama a
atenção: ele foi postado na página da Rede Super, emissora da Igreja Batista da
Lagoinha, no dia 8 de Abril de 2013. Porém no dia 10 de Julho de 2013 o usuário

“Testemunho” no contexto cristão-evangélico é a história da transformação de vida que um
indivíduo alega ter passado. Não é regra que se envolva algum aspecto metafísico, mas é regra que
haja alguma mudança em questões comportamento.
63 O pastor Lucinho Barreto é outro grande influenciador digital que está ligado à IBL. Detentor de 800
mil seguidores, já se envolveu em diversas polêmicas e acusações de intolerância religiosa e
apologia à violência.
62
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Antonio de Lisboa Junior fez o upload do mesmo conteúdo, fazendo alterações que
são consideráveis:
a) No vídeo no canal da Rede Super a barra de comentários é desativada,
impedindo o debate e a captura de reações por parte dos espectadores
digitais, contando com pouco mais de 8 mil visualizações. No repost de
Antonio (um vídeo diferente, porém com os mesmo atores e conteúdo similar),
a realização de comentários é autorizada, obtendo-se mais de 740 respostas
e 192 mil visualizações.
b) O título do conteúdo original é “Movimento Cores oferece orientação
espiritual para a sexualidade”. O usuário Antonio de Lisboa Junior repostou
com o título “Homossexualidade: Testemunho Encarnado (Priscila Coelho)”64.
c) O referido vídeo foi categorizado no canal da Rede Super como
“Entretenimento”. No repost de Antonio Lisboa Junior ele está elencado como
“Sem fins lucrativos/ativismo”.

Figura 21 – À esquerda, vídeo do programa “Nunca é Tarde”, postado no canal da Rede Super. À
direita, o conteúdo postado pelo canal Antonio Lisboa Junior

Fonte: YouTube (2018)

Para se chegar ao poder simbólico, procuramos o material do Movimento
Cores que tivesse o maior número de interações, resultando no vídeo citado acima.
Procura-se saber o que as pessoas comuns acham do Movimento Cores ao se
deparar com ela. Fez-se o seguinte recorte: usa-se o Video Info and Comments (um

Não se ignora aqui que a alteração do título do vídeo – agora com um caráter mais apelativo – é
um potencial influenciador de “filtragem” para o interesse do público online que consome esse
material.
64
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dos módulos do YTDT) para coletar: a) os comentários top level65 que fazem juízo
de valor ao discurso de Priscila Coelho e b) quais são os cinco perfis que mais
interagiram na barra de comentários do vídeo repostado por Antonio de Lisboa
Junior.
Esse recorte composto por duas análises revelará o aspecto macro e o
aspecto micro do debate gerado. Por meio dele estudamos qual é o discursoresposta dos espectadores desse conteúdo e também o debate gerado pelos cinco
perfis com mais interações: o que eles dizem e porque eles dizem.
Análise
Primeiramente, foi feita a coleta das opiniões expressas nos mais de 740
comentários feitos no vídeo analisado e uma categorização dessas opiniões. O
Gráfico 2 foi elaborado tendo como referência os comentários do vídeo, as opiniões
dos usuários sobre o testemunho de Priscila. Em sua maioria são reações positivas
(não ignorando a considerável quantidade de contestações à missionária.

Gráfico 2 – Como os espectadores reagem ao discurso de Priscila Coelho?
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Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Comentários “top level” são aqueles que se destacam entre os demais por possuírem mais
interações com outros usuários. Enquanto algumas falas são ignoradas, são eles que geram
polêmica e iniciam um debate.
65
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Pode-se observar que a rede é composta por um público plural e nãodicotômico: gays e héteros - que assim se identificam - possuem múltiplas visões
sobre a sexualidade; a divergência de pensamento está presente até mesmo entre
pessoas cristãs ou pessoas homossexuais.
Também chamou a atenção a questão dos ângulos religiosos do debate: a
sexualidade não é debatida apenas do ponto de vista cristão, mas também na
perspectiva ateísta, espírita etc. Embora tudo no vídeo gire em torno da cosmovisão
cristã, indivíduos provenientes de outros nichos se sentem à vontade para colocar
essas crenças numa berlinda.
Em sequência, na imagem abaixo podemos observar à esquerda a rede 66
desses comentários em sua forma completa, com todos os seus nós e arestas. Por
sua vez, temos do lado direito como a rede fica desenhada após a filtragem dos
cinco perfis com mais interações nos comentários.

Figura 22 – Rede do objeto de análise

Fonte: elaborado pelo autor; Gephi (2018)

Na Figura 22 as cores são dadas por um indicador de modularidade, que
apontam quais grupos de nós possuem maior tendência de se conectarem. "Nós"

“Rede” é o nome dado a essa estrutura circular. Cada ponto representa o comentário de um
usuário. Quanto maior o ponto, maior é o número de respostas que outros usuários fizeram a esse
comentário. Alguns “fios” ligam uns pontos a outros, representando uma interação entre eles. As
cores dos pontos são uma mera diferenciação entre os usuários. O usuário da cor lilás não participou
não foi selecionado para o pré-teste porque abordava um assunto totalmente divergente.
66
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são aquelas pessoas que comentaram mais e receberam mais comentários. Os
cinco principais nós são os cinco usuários selecionados na parte superior direita.
Os cinco perfis que comentaram mais vezes no testemunho de Priscila
Coelho foram:
Figura 23 – Comentários d@ usuári@ Emilly Pickasso no vídeo analisado

1) Emilly Pickasso: 22 comentários

Fonte: YouTube (2018)

O principal comentarista do vídeo é o usuário Emilly Pickasso. Sua atividade
está concentrada em duas coisas: responder a comentários desfavoráveis à
homossexualidade e compartilhar o link de um vídeo do Youtube que aborda da
homossexualidade na bíblia por meio de uma perspectiva espírita.

Figura 24 – Perfil de Emilly Pickasso

Fonte: YouTube (2018)
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Ao analisarmos o perfil do deste notamos um dado interessante: esse usuário
é autor de uma playlist atualizada com 288 vídeos relacionados apenas a
sexualidade, questões de gênero e seus desdobramentos. Esse é um assunto que
interessa bastante esse/a usuári@, o qual ele não busca apenas saber mais sobre,
como também propagar sua visão de mundo a outros.

Figura 25 – Comentário de Mônica Navarro, com grande número de avaliações positivas

2) Mônica Navarro: 15 comentários

Fonte: YouTube (2018)

O segundo perfil com mais comentários no vídeo é o de Mônica Navarro. Na
coleta de dados notou-se que Mônica se identifica como evangélica e usa dos
comentários como uma forma de apologética, uma defesa de sua fé e princípios.
Dentre as suas falas, ela associa a homossexualidade a Aids e a entende como um
comportamento sexual que pode debilitar a saúde de um indivíduo. Vale citar a
grande quantidade de likes recebidos.
O seu canal pessoal concentra basicamente duas categorias de vídeos:
motivacionais e religiosos, como o destacado na imagem “Falando com Deus.
Agradecendo as pequenas coisas”.
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Figura 26 – Comentários e perfis de Cleiton Mix

3) Cleiton Mix: 13 comentários

Fonte: YouTube (2018)

Cleiton é o terceiro usuário que mais comentou. Seus comentários se
resumem em dar declarações contra a prática homossexual feitas de um ponto de
vista religioso e criticar pessoas que aprovam a mesma. Seu canal no Youtube não
possui nenhum conteúdo voltado à sexualidade ou a alguma religião. Todos os seus
13 vídeos são direcionados para a área da música.
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Figura 27 – Comentários de Ale Franklin

4) Ale Franklin: 11 comentários

Fonte: YouTube (2018)

As declarações de Ale Franklin no vídeo são em resposta a outro
comentarista, Cícero. Essa usuária se identifica com a teologia inclusiva e remete às
próprias práticas sociais para rechaçar a ideia de que a sua sexualidade está ligada
a maus hábitos de vida. De igual modo, Ale Franklin não descarta a fé como parte
de quem ela é enquanto indivíduo. Em seu perfil pessoal no Youtube não há
nenhuma movimentação.

Figura 28 – Comentários de Cícero

5) Cícero: 11 comentários

Fonte: YouTube (2018)
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O quinto perfil com mais comentários é o de Cícero. Esse é o único dos perfis
estudados que não possui foto de perfil e também é o que possui o discurso mais
homofóbico, uma vez que afirma que ser homossexual é “uma vergonha e uma
humilhação”. O seu discurso está diretamente associado às suas convicções
religiosas: “Deus é muito justo e já mostrou as terríveis consequências dessa
prática(...)”. Cícero foi o único que defendeu a propagação de mensagens de sua
religião por meio da mídia.
---Quando o testemunho de Priscila Coelho foi replicado por outro canal, vários
são os comentários feitos no vídeo e um intenso debate emerge. Esse debate é
reflexo do ambiente onde este conteúdo está exposto: uma sociedade plural e
complexa nos seus credos e práticas sociais.
O respost atingiu grandes proporções, obtendo 240% de visualizações a mais
que o conteúdo original no canal da Rede Super. A quantidade de likes 67 também
revela como Priscila foi recepcionada pelos telespectadores como um todo: são
cinco mil avaliações positivas e 298 negativas.
Essa diversidade social está expressa no discurso dos cinco usuários com
mais interações. Desse grupo, três são identificados como evangélicos, uma como
espírita e uma como cristã oriunda de teologia inclusiva. Dos evangélicos, Mônica
Navarro e Cleiton Mix usam de um discurso mais brando. Cícero possui um discurso
de claro cunho homofóbico. Seu comportamento que se assemelha ao de um perfil
fake, visto que não possui foto de perfil e nem movimentação no seu canal.
Entre os não-evangélicos, o contraponto. Emilly Pickasso comunga com as ideias
espíritas

e

tenta

propagá-las

entre

os

comentaristas

presumidos

como

majoritariamente evangélico. Já Ale Fraklin tem compartilha da mesma fé, porém em
outra perspectiva. Para essa usuária Jesus deve ser enxergado de outro ângulo no
qual os homossexuais sejam parte do corpo cristão.
Mais um tópico chama a atenção: dos cinco usuários que fizeram mais
comentários, nenhum deles citou Priscila Coelho diretamente ou uma parte da sua
fala. É como se a líder do Movimento Cores tivesse sua história ignorada. O seu
Embora Priscila Coelho seja o conteúdo principal – e praticamente único – do vídeo, não se ignora
a presença dos demais elementos que podem influenciar nos likes do material analisado (como o
pastor entrevistador, a qualidade do estúdio de da transmissão, etc). Entretanto, está posto que
Priscila e seu discurso são os fatores determinantes para a criação de juízo de valor.
67
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discurso é ouvido, mas o resultado observado é o reforço das próprias crenças de
cada usuário. Quem mais comenta deseja propagar seus próprios ideais e refutar os
lados contrários.
Essa postura discursiva provavelmente acontece porque o que Priscila
Coelho deseja passar não é apenas uma experiência pessoal. O real motivo de sua
fala é a venda da sua escolha de vida como um arquétipo melhorado devido à
transformação metafísica que sofreu.

Identidades atribuídas: discurso, letigimidade e poder simbólico
Bourdieu explica em The forms of capital (1983) que há três grandes tipos de
capital que permeiam os campos sociais: o capital econômico, o cultural e o social.
Os três capitais são formas de capital simbólico, os quais podem ser entendidos
como um mecanismo legitimador de cada tipo de capital como um recurso
(RECUERO, 2014, p. 45).
Raquel Recuero (2014, p. 30) elenca o capital social como um dos elementos
das redes sociais na internet, sendo este parte das conexões. As conexões são
constituídas dos laços sociais, que, por sua vez são formados através da interação
social entre os atores. O capital social é um valor constituído a partir das interações
entre os atores sociais.
O capital simbólico é algo que se acumula com a obtenção de prestígio,
credibilidade, confiança etc. O fiel que ganha algum tipo de liderança em grupo
religioso (como a missionária Priscila Coelho) adquire capital simbólico. O capital
simbólico diferencia os sujeitos nos campo.
O capital social é o conjunto de recursos reais ou potenciais ligados à posse
de um conjunto durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
conhecimento e reconhecimento mútuo. Em outros termos, o capital social é
a vinculação manifesto a um grupo, entendido como o conjunto não apenas
dotado de características comuns, mas também unidos por relações
permanentes e reciprocamente úteis. Essas relações não podem ser
reduzidas aos critérios de proximidade no espaço – seja físico, econômico
ou social - , pois são fundadas sobre trocar ao mesmo tempo materiais e
simbólicas (BOURDIEU, 1980, p. 2).

O capital simbólico é algo que se acumula com a obtenção de prestígio,
credibilidade, confiança etc. E o fiel que ganha algum tipo de liderança em grupo
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religioso adquire capital simbólico. O capital simbólico diferencia os sujeitos nos
campo.
Priscila é o “produto simbólico produzido pelas instituições religiosas que
precisa aparecer para ser reconhecido. Mais do que isso, precisa provar que é
melhor. O único caminho para isso no mundo atual é a mídia” (MARTINO, 2013, p.
105).
A mídia é “por excelência um instrumento de difusão de doutrinas religiosas”
(MARTINO, 2013, p. 85). Identidade é o traço que identifica o grupo. O capital
simbólico são os elementos de distinção dentro do grupo e ambos são
comunicacionalmente construídos.
A dinâmica das relações no espaço social ao qual pertencem as instituições
exige uma redefinição contínua dos comportamentos legítimos de cada
participante. É necessário que exista uma espécie de voz corrente da
instituição, não apenas implícita nos símbolos e na própria forma da
instituição, mas também que possa ser aplicada rapidamente A aplicação
ideal desse mecanismo é a criação de canais de comunicação
institucionais, a partir dos quais as decisões geradoras de comportamento
possam ser livremente divulgadas (MARTINO, 2013, p. 85).

Priscila é mais que uma líder, ela é uma vitrine. É um modelo de
comportamento vendido pela Igreja Batista da Lagoinha e um espelho para os
integrantes do Movimento Cores. O comportamento é um elemento integrante da
subjetividade e da identidade, o qual é o propagado por meio de um discurso.
Como observado, a divergência em torno da sexualidade no campo social
possui inúmeros matizes. No país de ampla maioria cristã onde circulam várias
linhas de pensamento, todos querem dar um veredicto sobre o que ela é, de onde
ela vêm, se é algo bom ou ruim etc. Isso afeta a forma como Priscila é percebida e a
legitimação de seu poder simbólico enquanto evangélica e líder.
Os usuários que fizeram comentários em tom de aprovação à Priscila se
resumem em três grandes grupos: 1) os que acreditam que Priscila Coelho não é
mais homossexual porque houve uma cura espiritual; 2) os que acreditam que
Priscila Coelho ainda é homossexual porque a sexualidade não é algo curável,
porém ela sofreu uma experiência de conversão que a possibilita lutar contra seus
desejos; 3) os que apenas glorificavam a Deus (endossando indiretamente tudo o
que foi exposto em seu discurso); 4) os que relatam publicamente suas histórias
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pessoais de batalha contra a homossexualidade, contam como se sentem, pedem
orações etc.
Para esse último grupo que aprovou o conteúdo que o vídeo é destinado, e
para esses o discurso cumpre sua função. É esse grupo de usuários que irá não só
identificar Priscila como parte legítima do campo religioso, como também irá atribuíla capital social.
Há também um grupo expressivo de usuários que reprova o discurso de
Priscila. Para eles Priscila não está legitimada enquanto quem alega ser por alguma
dessas razões: 1) Priscila Coelho seria na verdade uma pessoa frustrada por não
aceitar a própria realidade sexual; 2) Priscila Coelho não sofreu uma experiência de
conversão verdadeira porque ela ainda sente desejos sexuais por outras mulheres;
3) Priscila Coelho não sofreu uma experiência de conversão verdadeira uma vez que
“ela não fala ou não se veste como uma verdadeira mulher”.
Note-se que entre os que não legitimaram Priscila simbolicamente também há
pessoas que professam a mesma religião que ela, mas possuem doutrinas
divergentes, negando reconhecimento à legitimidade de quem a missionária alega
ser: uma pessoa espiritualmente transformada e que agora possui autoridade divina.
A legitimidade institucional depende não só do reconhecimento interno, dos
membros da instituição, como também daqueles que a ela não pertencem. A
legitimação “dá razão de ser à ordem institucional, justifica suas regras e faz crer na
pertinência de sua hierarquia interna” (MARTINO, 2013, p. 23).
Por outro lado, a legitimidade institucional – e por que não, espiritual - de
Priscila foi aparentemente efetiva na maioria dos casos. Notou-se que uma
considerável parte usuários evangélicos se identificaram com a realidade de vida da
missionária e acabou por compartilhar publicamente quem são, onde estão, o que
sentem e como se sentem em relação a dicotomia entre fé e condição sexual.
Figura 29 - O comentário com o maior número de likes no material analisado é de um usuário que se
identifica com cristão, vivendo um conflito interno com sua sexualidade

Fonte: YouTube (2018)
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É essa legitimidade que vai fazer com que o Movimento Cores cresça e
ganhe mais adeptos. Enquanto os espectadores debatem a validade do discurso de
Priscila Coelho, parte dos ouvintes se identifica com a fala da missionária, o que os
leva a procurá-la e serem adeptos de sua prática social. É para esse público que
realmente importa que Priscila seja legitimada enquanto exemplo de vida e enquanto
líder, pois o Cores está direcionado exclusivamente para esse grupo social.
Sobre as roupas e aparência de Priscila, vale salientar que cabe a ela o
mesmo que Thompson (1998) falou sobre os modos como políticos se
apresentavam na televisão: a aparência visual dos líderes torna-se um aspecto
importante de sua auto-apresentação. Mas, enquanto políticos “podem ver sem se
deixarem ver” (Thompson, 1998, p. 124), Priscila pode ver e ser vista como igual.
De acordo com o Martino (2013), a imprensa religiosa não busca, em primeira
instância, a aquisição de novos adeptos, mas reforçar o sentimento já existente no
fiel. Isso ajuda a entender o porquê do vídeo originalmente postado pela Rede Super
não possuir muitas visualizações ou permissão de comentários. Quando a
permissão de comentários acontece já não se pode mais controlar quem discorda,
quem protesta ou quem ofende. O resultado pode ser uma viralização no qual os
contrários aos posicionamentos da igreja acabem prejudicando a imagem da mesma
enquanto instituição.
--O vídeo colocado em análise não possui repercussão nacional muito menos
trata de um assunto novo. O tratamento – ou a cura – das sexualidades no campo
religioso faz parte das práticas sociais do fiel. O fato novo é apenas um, porém
suficiente para um estudo aprofundado: a igreja evangélica mais midiatizada do
Brasil está investindo em um ministério que visa tratar a homossexualidade como
algo condenável. Para isso, está usando de abordagens interacionais modernas com
o possível objetivo de “abrandar” a controversa ideia da negação da identidade.
Quando o discurso do Movimento Cores foi exposto num campo midiático
onde se pode interagir, o resultado foi beligerante. Incentivar pessoas a deixar a
homossexualidade – mesmo que por razões religiosas – é entendido como um
discurso homofóbico. Uma vez que esse discurso está nas redes, nada impede que
ele possa ser reverberado e se tornar viral.
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APÊNDICE E – PESQUISA DE CAMPO
Reunião: Movimento Cores - “Grupo Entendidos”
Data: 06/06/18 (Quarta-feira)
Local: Igreja Lagoinha Savassi

Para meu primeiro contato com o grupo, cheguei à igreja Lagoinha Savassi
pontualmente às 20h, horário de início do culto. Lá se encontravam cinco pessoas,
que me receberam cordialmente e de forma bastante sincera, não-automática. Nas
primeiras frases da conversa já disse que era pesquisador da UFG, que havia
conhecido o grupo pela internet e que estava participando da reunião para que a
experiência integrasse minha dissertação de mestrado. De igual modo, também me
identifiquei como LGBT e membro de uma igreja evangélica. Um deles subitamente
perguntou meu signo. Os amigos fizeram cara de surpresa e riram. Aparentemente
ele fez essa pergunta porque “ensaiou” um interesse em mim.
Após esse momento, uma mulher pediu para que mudássemos para a
garagem (o ambiente oficial dessa reunião, todo pintado de preto, com alguns
quadros com dizeres em inglês e luz baixa, mas que não chegava a ser escuro).
Enquanto duas pessoas cantavam músicas cristãs, fui conversando com outras.
Uma delas contou que era de Goiânia e que frequenta o grupo há um bom tempo.
Uma importante informação dada a mim era de que não sou o primeiro pesquisador,
e sim já houve outros provenientes da Bahia, do Ceará, do Pará e dos Estados
Unidos.
A líder Priscila Coelho ainda não havia chegado. Alguns dos jovens que
estavam comigo haviam sumido. Perguntei a um deles qual o motivo e ele me disse
que é porque estavam em gabinete (uma espécie de rápido confessionário onde os
jovens do M. Cores falam sobre suas vidas e confessam pecados, pedem orações e
revelam fraquezas).
Puxo assunto. Pergunto a dois jovens se foram à apresentação do grupo
Kemuel (um conhecido coral gospel). Eles dizem que sim. De súbito já elogio um
dos vocais
- Não sei se vocês pensam igual, mas pra mim o Berê é o melhor tenor do
Brasil.

159

- Meu crush – diz um dos garotos.
- Aliás todos eles parecem gays né? Até o líder que é casado e tem filho
parece ser.
Cinco muitos depois, no meio da conversa, outro assunto me chama a
atenção. Uma garota puxa uma música de uma banda chamada Morada. O mesmo
garoto que disse “Meu crush” contou que já fez parte de uma formação antiga dessa
banda. Isso chamou minha atenção, pois essa banda está em plena ascensão, com
243 mil ouvintes mensais no Spotify. Vi que o Cores não é frequentado apenas por
“anônimos”, mas também pessoas com poder aquisitivo e certo grau de influência.
Priscila chega por volta das 20h20. Cumprimenta individualmente a todos com
um beijo, incluindo a mim. Pergunta de onde vim e lembro a ela que já havíamos
conversado e quem eu sou. Ela me dá outro beijo e me diz para ficar à vontade. A
reunião começa oficialmente às 20h30 com músicas, tendo 23 pessoas presentes.
Todos aparentam ter de 20 a 28 anos, com exceção de dois homens na casa dos
quarenta anos. O momento começa com música e parte dos membros canta muito
bem. “Todo viado tem dom pra cantar”, brinca uma das meninas. Essa mesma
menina me ofereceu a senha do wifi da igreja (“A senha é svschurch”) e me passou
o número dela, se prontificando em me ajuda no que fosse necessário em minha
estadia.
As piadas com a própria condição homossexual são constantes. A garota que
estava com o violão iniciou a música “Ah, Wilson vai”, uma conhecida paródia LGBT
de I Will Survive. Após o “show” vocal dado por parte dos integrantes, a mesma
menina diz “arrasou viado”. Os outros riem, repetem e ninguém é reprimido por usar
a expressão.
Após o período de músicas, Priscila inicia a reunião com a sua preleção. Ela
avisa que dessa vez seria um assunto pesado. O tema foi 1 Coríntios 6:12, que diz
“todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém”. Ela lembra que está próximo do
dia dos namorados, ou seja, a tentação do sexo fica ainda mais forte. Numa
pregação cheia de gírias e contextualizações com a cultura citando Woodstock,
Beatles, a cultura grega e a Tropicália.
A preleção girou em torno do sexo e da seriedade que isso representa diante
de Deus, como uma ofensa gravíssima. E por repetidas vezes ela disse que aquilo
que ela está pregando valia primeiramente para ela mesma.
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Vale principalmente citar que na pregação Priscila criticou e ao mesmo tempo
apoiou a militância. Disse algo parecido com “No passado saímos da ditadura onde
não se podia nada uma realidade onde se pode tudo (...). Por muitas vezes a
militância diz eu tenho Aids com orgulho, sou prostituta com orgulho, mas na
intimidade dessa pessoas elas não se consideram felizes. Aliás nesse âmbito é onde
mais ocorrem suicídios. Falo isso com todo o respeito que tenho pelo movimento
LGBT, que aliás luta por direitos e por uma causa que nós [do Movimento Cores]
também somos beneficiados, pois a homofobia é real e precisamos falar sobre ela
na igreja. (...) A criança afeminada que está na igreja precisa antes de qualquer
coisa de ser protegida.”
As roupas dos integrantes são notáveis. Há pequenos detalhes que remetem
à delicadeza nos homens e uma certa masculinidade sutil nas mulheres. Apenas um
participante chama mais a atenção. Ele estava com algo parecido com um vestido
sobre e um sobretudo, uma grande barba e um grande piercing no septo. Ele falou
por várias vezes na reunião coisas desconexas e foi embora mais cedo. Uma
pessoa ao meu lado disse que ele havia bebido.
Há contato físico. Homens ficam de mãos dadas, deitam no colo uns dos
outros e não são reprimidos por isso. Não se sabe se são casais ou não.
A reunião foi encerrada por volta das 22h. Cada um foi para a as suas casas
e os integrantes da banda ficaram para um ensaio. Despeço-me de Priscila. Ao
mesmo tempo em que ela parece ser muito educada comigo ela parece distante,
como se não quisesse me incluir no grupo como os outros.
Savassi Club – Culto do dia 09/06 (sábado)

O culto Savassi Club acontece aos sábados, às 20h. Cheguei às 20h10 e o
culto já começou com música. Todo o ambiente é escuro e a única iluminação do
ambiente vem do palco. Como a igreja se localiza onde antigamente era uma boate
a parte visual do púlpito é escassa e de difícil acesso.Havia cerca de 300 pessoas
no local.
As pessoas presentes no culto podem ser caracterizadas como intensas e
efusivas. Há uma entrega física por parte delas no momento de louvor, onde elas
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cantam, dançam, mexem o corpo como se estivessem em transe, como se
sentissem em outro local além do que estão68.
Após o momento de música que dura aproximadamente quarenta minutos,
um jovem de aparentemente 20 anos, vestindo camisa xadrez pega o microfone e
começa a orar e profetizar. Ele pede que homens se juntem a outros homens e
mulheres se juntem a outras mulheres para que possam orar juntos. Após o
momento de oração acontece um intervalo de 5 minutos. Nesse intervalo toca uma
música eletrônica e obreiros (todos jovens) servem água e balas aos participantes
do culto. O intervalo estava sendo cronometrado num telão no palco.
O jovem ministrante volta ao microfone e dá boas vindas a visitantes que
vieram do Rio de Janeiro. Em seguida, o mesmo jovem pede para que os visitantes
levantem as mãos para que os mesmos sejam abraçados pelos veteranos. Ele
convida todos a preencher formulários da igreja dando seus dados pessoais para
que possam ser procurados em outro momento. Em seguida ele fala de todas as
programações da igreja Lagoinha Savassi: cultos de domingo, células e estudo
bíblico às quartas. O Movimento Cores não é citado.
Entre vários convites que foram feitos vale citar que o ministrante convidou os
visitantes a comprar itens que a igreja fabrica. Entre eles: bonés, camisetas e
quadros decorativos. O ministrante convida outro jovem para falar especificamente
sobre dízimos e ofertas. Existem três formas de ofertar: em dinheiro, depositando
numa conta exposta no telão ou na máquina de cartão da igreja (que fica na parte de
trás do templo).
O ministrante se revela também ser o pregador, sendo a preleção ministrada
em I Reis, versículo 3. Ele possui uma ótima oratória e aparenta ser uma versão
mais jovem de outro pastor da Lagoinha, Felippe Valadão.
O ministrante fala sobre avivamento e em determinado momento faz a
seguinte pergunta: “será que você conseguiria receber um travesti na igreja, sentado
ao seu lado?”
Mais a frente na preleção, um jovem tecladista começa a tocar. Ele começou
em som quase inaudível, quase imperceptível e foi aumento a intensidade do som
bem devagar. O som é quase psicodélico.

68

É possível comparar a Lagoinha Savassi com a igreja anapolina Church in Connection, objeto de
estudo do Dr. Pedro Sahium na área de Ciência da Religião, pela PUC Goiás. Ambas se assemelham
bastante em molde de culto, estilo e músicas.
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Inicia-se um longo momento de oração acompanhado de música de fundo. É
proposto um momento de reconciliação com Deus. Pede-se que as pessoas que
desejam essa reconciliação levantem as mãos e depois possam ir à frente. Assim
que o ministrante ora por elas todos os membros começam a bater palma no mesmo
ritmo. Conta-se até três e no “três” os obreiros soltam confetes. Tira-se uma foto
desse exato momento. Aparentemente esse “momento marcante” é um rito semanal.
Acontece um pós-culto no terraço da igreja decorado de festa junina. Servese caldo por nove reais e refrigerante por dois. Há uma música de fundo: sertanejo
universitário gospel.
Desço para o espaço do templo. Em questão de minutos todas as cadeiras
estão empilhadas e o chão é limpo.
Nenhum dos participantes da reunião do Movimento Cores foi encontrado
neste culto.
Culto Cristo Vivo – Igreja Batista da Lagoinha (10/06)

Chega o domingo. Vou à Igreja Batista Lagoinha (IBL) de ônibus. Diferente da
Lagoinha Savassi a IBL não fica em um bairro rico, pelo contrário. O principal acesso
é de ônibus. A estrutura que se vê quando se chega a parada de ônibus da igreja
impressiona.
A igreja ocupa mais de uma quadra. São prédios de vários andares que
englobam livraria, cafeteria, salas para crianças e muitas outras coisas que serão
enumeradas em momento posterior.
Ao conferir o horário dos cultos da IBL me deparo com uma surpresa. A
referida igreja têm atividades praticamente no domingo inteiro! Chego no final do
culto das 19h00, no qual o pastor líder, Márcio Valadão, é quem prega.
O templo principal da IBL possui lugar para aparentemente 4.500 pessoas
sentadas, sendo no térreo e mais dois mezaninos. Há telões em todas as partes do
templo, sendo um maior na parte do centro, acima do púlpito.
Nos momentos que o pastor pede que todas as pessoas fiquem em pé, fortes
refletores se acendem iluminando o público. A sensação que se dá é que estamos
sendo vigiados. Nossa imagem pode ser transmitida na TV. Aparecer no telão de
olhos abertos ou assentado quando o contrário foi pedido seria constrangedor.
Sendo assim, todas as pessoas obedecem os pedidos. A pintura das paredes da
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Lagoinha Savassi também é preta, com a diferença de que esta é repleta de luzes e
refletores.
O pastor Márcio também fez apelo. Banners são abertos e lá estão escritos
"Deus não desiste de você". "Parabéns você é agora filho de Deus". Há um grupo de
louvor bastante técnico em vozes e instrumentos. Há um momento de ceia para os
novos convertidos que atenderam o momento de apelo.
O culto se encerrou às 20h19. Após a oração todos já saem rapidamente. O
pastor não se despede. Outro culto vai começar às 20h40
Há muito menos pessoas na igreja agora, algo em torno de 800 a mil
pessoas. Um homem dá início ao culto com uma leitura e ministrações em meio à
música de percussão pesada, instrumentos altos. O momento de louvor desse outro
culto durou 50 minutos.
O mesmo homem que inicia o culto é o que prega. Ele faz um rápido convite a
quem não é batizado nem membro de células a se tornar membro da Lagoinha. Um
número de telefone é exposto na tela convidando pessoas a entrarem em contato.
Logo após duas contas correntes são colocadas no telão.
É o momento de ofertas. Em seguida há um momento de boas-vindas aos
visitantes seguido de um aplauso. O tema da pregação foi "identidade". O suicídio de
Anthony Bourdain foi citado. O pregador/cantor/pastor diz que Deus tem uma
identidade pra eles. Foi dito: "a sua identidade é o que Deus diz ao seu respeito. Ou
seja, você não é nem mesmo aquilo que você pensa que você é, e sim o que Deus
diz. Não permita ser formado em outro modelo do que aquele que Deus diz ser o
correto".
O pregador e jovem está de camiseta, na casa dos 30. É eloquente, divertido.
Diferente do culto das 19h no qual é feito pelo pastor principal, mais velho, de terno
e gravata. Foi feito mais um apelo. É o terceiro culto seguido de minha pesquisa de
campo onde acontece um apelo. Pessoas também vão a frente. Os mesmos
banners são abertos e estampados após a oração: “Deus não desiste de você!”,
“Você agora é filho de Deus”. Mas dessa vez os convertidos foram convidados a
serem direcionados a uma sala específica, na qual seus dados serão coletados.
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Grupo Alegria – Lagoinha Savassi (Dia 11/06)
A reunião de segundas intitulada “Grupo Alegria” têm início marcado para às
20h. No momento que chego as pessoas estão se acomodando e a banda está
passando o som. O culto se inicia com o momento de música por volta das 20h40.
Nessa reunião há muito mais pessoas que na de quarta-feira, algo em torno de 120
pessoas (os pais dos integrantes do Cores também são convidados a participar). O
tema dessa reunião será “Casamento, família e solteirice”.
Sentei-me nos bancos da frente e lá fiquei desde o início. Puxei assunto com
um garoto que tinha um piercing no septo (porém não era o mesmo garoto da
reunião do dia 6 de Junho). Converso com ele sobre o grupo e ele vai me revelando
alguns detalhes. Por exemplo: o Movimento Cores conta com duas mulheres em sua
equipe além de Priscila Coelho. Uma cuida da “parte espiritual” e outra da “parte
psicológica” (e sim, de acordo com ele é uma pessoa formada em Psicologia). Ele
diz sem dar muitos detalhes que há membros do Cores que passaram por situações
traumáticas no passado, como abuso sexual, estupro etc.
Ainda nessa conversa eu pergunto por que os membros do Cores não saem
muito. Eu relato que senti essa “barreira” nas relações. O jovem (que aparenta ter
algo em torno de 25 anos) diz que isso acontece porque estimular amizades pode
acabar gerando outra coisa, como uma paixão ou dependência amorosa, algo que
os membros do Cores não querem. “Muito aqui desejam ou celibato, sabe”, diz ele.
Brinco dizendo o que o grupo realmente tem algumas “pedras de tropeço” (homens
bonitos). Ele ri e começa a enumerar as “pedras” dele. Homens que ele se
interessou sexualmente e são uma ameaça ao seu propósito de celibato.
Acaba o momento de música. Priscila Coelho toma a palavra e pede para que
os visitantes que são do contexto LGBT se apresentem. Uma das visitantes é uma
mulher trans. Ela agradece a presença e diz: “Obrigada, maravilhosa você. Arrasou”.
Outros visitantes se apresentam. Ela também faz questão de “chocar” os pais que lá
estão, ressaltando que o Cores conta com um casal de duas mães e duas filhas, que
são membros do grupo e são muito bem aceitas como elas são, relata Priscila. A
líder faz uma oração, onde diz: "obrigado Deus por reunir de verdade a diversidade".
Após esse momento, ela convida a palestrante.
A palestrante do dia se chama Renata Arruda. Ela é teóloga, professora,
formada em Relações Internacionais, Serviço Social e atua na área de Políticas
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Públicas. Renata inicia falando sobre a objetividade do texto bíblico, afirmando que é
isso que ela vai comunicar. Isso é uma preparação para o público LGBT. Nem todos
vão ouvir coisas que gostariam.
A preleção acontece com luzes de festa piscando atrás. Rebeca falou sobre
referenciais, a necessidade de referência na vida do ser humano e como a única
referência possível, Cristo, se perdeu por causa da natureza pecaminosa. Ela cita
Carlos Drummond de Andrade, as grandes guerras, Immanuel Kant, Nietzsche. A
preletora possui um excelente vocabulário de articulação.
O fulcro da preleção é dizer que homossexualidade é uma das extremamente
variadas formas de manifestação da falta de referencial do ser humano ao se rebelar
contra Deus no Éden. Faz-se uma crítica a facilidade da religião em idealizar
pessoas como um status quo de santidade. Por fim: o LGBT cristão está fadado a
conviver no sofrimento, pois não se deve buscar o prazer, que é uma rebelião contra
Deus.
Quando se fala sobre solteirice alguns membros gritam brincando "Aê!",
"aleluia". Pergunto ao garoto ao lado o motivo, ele reforça que é porque boa parte
dos membros do Cores quer ser solteiro. Para a palestrante, "sexualidade deve ser
vista como um complemento da vida, e não como expressão existencial". Percebi
que o Movimento Cores depende dessa redefinição, que faz adaptações e cortes na
identidade. No momento final de oração, a preletora disse: "Deus, faça das nossas
dores, do nosso sofrimento, em propósito".
A reunião acaba. Parte dos membros do Cores vão comer numa pastelaria ao
lado. Eu os acompanho. Acaba que sento ao lado de Priscilla nesse momento.
Percebi que os membros do Cores são bastante abertos quanto a falar de
sexo numa roda de amigos, coisa que não acontece em igrejas comuns. Em dois
momentos pessoas falaram um palavrão na mesa da pastelaria. Uma das vezes foi
a própria Priscila. Ninguém pareceu escandalizado quanto à cena.
As pessoas comentam sobre o Dia dos Namorados, que será no dia seguinte.
“Duro esse dia pra gente, né. Foda”, diz Priscila.
Já de saída, volto para casa a pé juntamente com uma participante do grupo,
pois coincidentemente moramos a uma quadra de distância. Ela é participante da
banda Cores. Toca violão e possui 25 anos. Entre conversas sobre os morros e
sobre o bairro também falamos sobre o Cores e a realidade dela. Pergunto se ela
não acha estranho que o Cores tenha poucos integrantes se comparado ao número
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de membros da IBL tem. Ela diz que não, pois o Cores não batiza pessoas e
também que muitos que vão a Lagoinha são apenas visitantes.
Isso soou um pouco contraditório. A próxima fala dela dentro desse assunto
foi citar o “Culto Fé”, que acontece às terças sob a liderança do cantor André
Valadão. “Naquele culto é cheio de gay. (...) os gays amam o Diante do Trono. Teve
uma época que eles criticaram muito a Ana Paula Valadão quando ela disse coisas
contra o público homo. Mas eles não conseguem abandonar o Diante do Trono nem
ela. É como se o DT fosse a Britney deles!” (risos).
Pergunto a ela se os pais sabem que ela é homossexual. Ela diz que não. Ela
é membro de outra igreja e começar a ir a Lagoinha Savassi apenas por causa do
Movimento Cores. Se sente mais à vontade lá. Também disse que os pais são
separados e que a relação é de certa forma difícil. Compartilho que meus pais
também sabem e que nossa relação é de altos e baixos.

Semana 2
“Grupo Entendidos” (13/06, quarta-feira)

Já contando com o atraso da última reunião, chego a Lagoinha Savassi por
volta das 10h15. Há oito pessoas na sala. Dois homens cantam e uma menina (a
mesma que me acompanhou para minha casa na reunião de segunda) toca violão.
Chegam visitantes: um deles é um casal lésbico que aparenta ter entre 25 e 30
anos. Há também um homem que compartilhou também ser homoafetivo e também
a transexual que esteve na reunião do dia 11 voltou. Ela aparentemente é amiga de
um dos membros do grupo e já chega o cumprimentando.
A reunião ainda não começou. Aproveitando isso, uma senhora que é
membro da igreja entrou sala vendendo brigadeiros. Compro um. Priscila Coelho
chega, cumprimenta todos na sala e compra dois brigadeiros e dá para o casal.
O momento começa com apenas uma música. Priscila toma a palavra
noticiando que quem irá conduzir o estudo dessa vez é um jovem chamado Alan,
que se identifica como bissexual. Priscila fez questão de apresentá-lo para
reivindicar o lugar de fala dele no assunto tratado. O casal visitante estava de mãos
de dados, e soltou as mãos assim que Priscila falou sobre a “questão da bíblia” e da
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homossexualidade como pecado. Nesse mesmo breve discurso, Priscila frisou que
“o Movimento Cores não é cura gay”.
Alan toma a palavra. Ele conta um pouco de sua história. Alan entende sua
bissexualidade desde os 14 anos. Foi mais ou menos nessa idade que ele se
converteu ao cristianismo. E assim que se converteu foi como se seu “dilema”
tivesse sumido, mas em questão de seis meses tudo veio à tona novamente. Alan se
viu atraído por outros homens. “Algo condenável”, disse ele retoricamente. “Com um
pouco de maturidade que a idade foi me trazendo, eu percebi que já havia sido
tocado por outras pessoas de uma forma que não era certa. Eu participei de
campanhas de libertação, de tudo, mas a minha atração por homens não saía”.
O que segue é uma fala de Alan sobre a mortificação do pecado. A pregação
foi sobre renovação de mente, o culto racional em Romanos 12. Tudo que seguiu foi
uma exposição teológica e apologética sobre como os membros do Cores devem
por amor a Cristo negar o próprio eu e as condutas sexuais reprováveis. "O cores
não trabalha sexualidade, e sim teologia", sentencia Alan.
Fala-se sobre holocausto (o sacrifício do Velho Testamento), lei moral e lei
civil, regras. Alan também frisa que “Jesus andava com as minorias” e que o
homossexual se faz indesculpável diante de Deus justamente pelo Cores existir. “Ah,
a minha igreja não me aceita. Mas o Cores existe e nós te aceitamos. Aqui é um
espaço feito para você onde você pode ouvir a Palavra de Deus”.
Na altura desse momento faltava apenas dez minutos para o fim da reunião.
Deixo a sala por questões por ter sentido um mal súbito. Vou a farmácia, compro
remédios

e

vou

para

casa

sem

poder

acompanhar

o

desfecho.

Savassi Club - Culto de sábado (16/06)

Chego ao local por volta das 20h05. Há jovens na recepção vestindo algumas
decorações para o jogo da seleção brasileira que será no dia seguinte. Eles também
comendo pipoca, mas não servindo.
No tempo o louvor é comandado por uma banda grande, com três vocais
femininos e um masculino, com duração de mais ou menos 40 minutos. A
ministração contou com muitos gritos e um fundo musical forte. Algumas músicas
tocadas pelo grupo foram iguais as da última semana. Esse culto contava com uma
média de 120 participantes.
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Após esse período é feito um intervalo de cinco minutos. Serve-se água e
marshmallows aos presentes. Acabando esse tempo uma moça vai a frente e
anuncia a programação semanal: células, estudo bíblico às quartas (inside),
treinamento de voluntários. O Movimento Cores é novamente ignorado. Destaque
para a programação que a Lagoinha Savassi está apoiando: uma banda evangélica
chamada Amém Júnior irá tocar músicas cristãs numa boate. Será um evento
evangelístico e contará até mesmo com um apelo de conversão dentro dela.
Após esse momento, o dirigente do culto convida um jovem chamado Sanley
para o púlpito. Ele irá mudar de cidade. Oraram por ele. O momento que seguiu foi o
de dízimos e ofertas. Enquanto elas eram feitas um jovem foi convidado para fazer
um “rap” cristão. A próxima apresentação foi de um grupo de coreografia apenas de
meninas que usava camiseta e calças longas.
A pregação desse sábado é de um pastor convidado, chamado Felipe Wux. É
mais uma pregação sobre identidade. Em resumo, o pregador disse que para se ter
uma identidade que influencia pessoas é necessário que o indivíduo tome uma
posição. Caso contrário, ele será uma pessoa influenciada pelo “mundo” e
socialmente irrelevante. Ser relevante é ser cristão.
A preleção seguiu o modelo do último culto. Teve seu fim com música e
novamente foi feito um apelo, pelo mesmo jovem que dirigiu o culto na semana
passada. Novamente, pessoas vão à frente, soltam confetes. Fim.
Jogo do Brasil – Copa do Mundo 2018 (17/06)

Por algumas vezes manifestei a Priscila minha vontade de estar com o
Movimento Cores em momentos como esse. A Copa do Mundo é uma boa
oportunidade de observar o grupo fora de suas reuniões formais. Sendo assim, fui
convidado por Priscila a um churrasco, no qual se iniciaria às 11h da manhã e
encerraria às 17h, quando o jogo acabasse.
O churrasco aconteceu num bairro periférico, praticamente uma favela, bem
longe da nobre Savassi. Cheguei às 11h e era o único homem no local. Quando
cheguei havia cinco mulheres fazendo churrasco. Dentre elas, Priscila. Fico
esperando até que outras pessoas cheguem.
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Em determinado momento, percebo que Priscila está falando sobre
sexualidade com outra mulher, explicando como funciona a sua questão de
“abandonar a prática”, os seus porquês e suas escolhas.
Outras pessoas chegam. Quatro meninas e quatro rapazes. De todas as
pessoas que estavam lá (doze, contando comigo) apenas uma era heterossexual.
Nem todos são cristãos. Há bebida alcoólica, cigarro, toca funk no som da laje, duas
meninas se beijam (aparentemente namoradas). Isso denota que o convívio da líder
do Movimento Cores é plenamente LGBT. Ela não promoveu uma “cisão” social, não
abandonou o círculo social.
Conversei com Alan (um dos quatro rapazes e o único líder masculino do
Cores). Perguntei se minhas conclusões sobre o ministério estavam certas. Ele disse
que sim. “O Cores é pra todos. Para quem não quer mais a vida gay e para quem
está nela e não pretende sair. Embora seja pecado, todos são bem-vindos”.
Entre jogos e conversas, chega o momento do jogo do Brasil. Todos se
reúnem para assistir com atenção. No fim do primeiro tempo, inicia-se uma conversa
sobre sexualidade, motivada por comentários que um dos homens fez a respeito de
jogadores de futebol que ele julgou serem muito bonitos. Entre esses comentários,
chama a atenção quando Priscila diz também sentir atração por pessoas trans, e por
dizer "A igreja pra mim é sofrimento". Com essa fala, ela quis dizer que há muitas
meninas lésbicas que frequenta o Movimento Cores que ela se sente atraída.
Em seguida,

comenta-se sobre

como as igrejas são hipócritas e

despreparadas para a questão LGBT. “Se eu me assumir na minha igreja vai ser
como se eu tivesse morrido. Eu sempre fui a mesma pessoa, eu sempre fui gay. Mas
se eu disser que sou na mesma hora as pessoas vão fazer uma divisão, como se eu
não fosse eu mais (...). Antes eu era uma bênção, mas agora eu sou gay não sou
uma bênção mais”.
Após essa conversa acontece o segundo tempo do jogo. Terminando ele,
Alan (o único líder masculino do Cores) me deixa num ponto de ônibus para que
assista o culto das 18h na Lagoinha sede.
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Culto de Celebração - 18h00 (17/06)

Assim que chego à entrada da igreja localizo um membro do Movimento
Cores. Nos reconhecemos e cumprimentamos uns aos outros. Ele acabou se
sentando ao meu lado no segundo piso do templo.
O culto começa com um momento de música comandado por Nívea Soares 69
juntamente com uma banda bastante estruturada. Há poucas pessoas no culto, algo
em torno de duas mil. Provavelmente isso se deve ao jogo que acontece há pouco
tempo. Um homem grita na parte dos fundos chamando a atenção de todos e sendo
incômodo.
Recebi ao chegar papéis de um diácono assim que entrei no templo. Dentre
eles: um convite para um retiro, um marcador de página personalizado, um papel
com o resumo esquematizado do sermão que seria feito e um envelope de dízimos.
Após o período de música o pastor (novamente o pastor Márcio, que é quem
dirige esse culto das 18h) pede pra que os irmãos orem uns pelos outros, homens
com homens e mulheres com mulheres. Oro com o membro do Cores que
coincidentemente se sentou ao meu lado. O pastor ora olhando para a câmera.
Depois da oração, começa o “Jornal Lagoinha”, que aparenta ser um vídeo semanal
onde se fala sobre as programações da igreja. Nesse jornal também se pedem
doações para a Rede Super. No fim do "jornal", pediu-se para que os presentes
sigam a IBL “em todas as redes sociais” (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).
O pastor volta ao microfone e pede para que os visitantes se levantem. Eles
vão receber um postal para que passem seus dados pessoais. Seguida um coral
todo vestido de preto vai se apresentar enquanto acontece o momento de dízimos e
ofertas.
Antes do início da pregação um detalhe chama a atenção. O pastor pede para
que os presentes levantem as suas bíblias com uma das mãos e declarem em
juntamente com ele: "Essa é a minha Bíblia / eu sou o que a Bíblia diz que eu sou /
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho / Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso
fazer / Estou pronto para receber a semente da palavra / Eu nunca mais serei o
mesmo / Nunca, nunca, nunca / Em nome de Jesus".
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Nívea Soares é cantora e membro da IBL. Por várias vezes seus trabalhos atingiram o topo no
iTunes. Em uma rápida pesquisa pode-se notar que ela possui nove álbuns disponíveis no Spotify e
mais de 12 milhões de streamings na plataforma.
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O Pr. Márcio anuncia um pregador estrangeiro. Sobem pregador e tradutor. O
tradutor inicia a fala dizendo: "Você já descobriu que você está numa das igrejas
mais maravilhosas do mundo?" Ele ressalta a importância e tamanho de influência
da IBL. O pastor estrangeiro fala que a Lagoinha é internacionalmente conhecida e
declara respeito ao Pr. Márcio [Esse momento foi claramente um momento político].
Em seguida, exibe-se um vídeo de um seminário, o Ihop, em Kansas City, de
responsabilidade do pregador convidado. Logo após ele anuncia os produtos da
Ihop.
O tema da preleção foi em Apocalipse, abordando a igreja como “a noiva de
Cristo”. Curiosamente, o pastor estrangeiro focou várias vezes em dizer que um
homem declarar amor a Deus não diminui a masculinidade dele. Pelo contrário, a
aumenta. O tradutor também copia os movimentos físicos do pregador. Quando ele
se ajoelha, quanto aumenta o tom de voz, quando fala de forma mais branda. Tudo.
Às 20h15 a palavra começa a acabar e a banda entra novamente. Notei que
no canto inferior do templo há a tradução em libras do culto para participantes
surdos. O pastor Márcio toma a palavra novamente para encerrar o culto. Ele faz
uma oração e pede para as pessoas repetirem. "Eu te convido. Jesus, entre agora
na minha vida" assim como no último culto.
Outro apelo. Mais pessoas vão à frente. Cartazes são abertos no segundo
piso. O culto se encerra.
Grupo Alegria – Lagoinha Savassi (Dia 18/06)

Chego atrasado para a reunião, porém ela ainda não havia iniciado. O Grupo
Alegria começou às 20h30. Havia 35 pessoas, bem menos que na última segunda.
Nessa reunião notei que diferente dos cultos da IBL ou do Savassi Club, no
Movimento Cores não há longas ministrações musicais. A reunião é muito mais
rápida e objetiva. O período de música também é mais curto, algo entre torno de 15
a 20 minutos.
Dessa vez o “Grupo Alegria” vai seguir seu molde original (o culto da semana
passada foi considerado uma edição especial). Em reuniões normais, o grupo
discute parábolas da Bíblia em grupos e tenta aplicá-las a vida pessoal. A parábola
do dia será do Bom Samaritano, em Lucas 10. Para isso, as 35 pessoas foram
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divididas em sete grupos. Discutimos sobre a parábola por dez minutos e em
seguida fomos chamados a reunirmos em grupo novamente.
Três pessoas são escolhidas para falar o que entenderam. Uma delas (uma
garota) diz: "Diante do que li, vejo que eu não amo a Deus. Seria uma hipocrisia
dizer isso. Eu não amo ninguém na verdade. Nós não amamos ninguém". Outra
garota citou o fato de que às vezes também não temos amor próprio, que não nos
perdoamos. Ela saiu um pouco do contexto.
Priscila toma a palavra por vinte a trinta minutos, acrescentando coisas novas
e contextualizando quem era um judeu, quem era um samaritano e o que cada um
representava. Priscila encerrou dizendo que devemos ser como o samaritano: “olhar
com

compaixão

quem

nos

vê

com

preconceito

e

exclusão”.

Notei que diferentemente do culto Savassi Club, no Grupo Alegria as luzes do
templo ficam ligadas. Priscila compara o samaritano a si e ao próprio Cores. Um
povo excluído e considerado escória. "Somos esses samaritanos pela sociedade (...)
os judeus não se davam com os samaritanos porque diziam que eles não tinham
acesso a Deus. Da mesma forma, as pessoas heterossexuais acham que nós do
contexto LGBT não temos.
O que segue é uma sentença dura. Priscila diz: “Você que está aqui que tem
dificuldades porque sofreu um trauma, um abuso... Deus diz que todos são
merecedores do nosso amor, porque ele nos amou primeiro. Os traumas são
vencidos pelo poder de Deus (...), você deve perdoar quem te abusou, quem te
estuprou. Esse perdão vai te libertar da dor que você sente. Por meio de Deus é
possível amar a pessoa que causou o trauma. Jogue seu fardo em Cristo”.
A reunião se encerra. Notei nesse momento que é muito mais difícil se
relacionar com visitantes do Movimento Cores. Muitos dos participantes são
retraídos, mais tímidos do que o costumeiro.

Semana 3
“Grupo Entendidos” (20/06, quarta-feira)

Já chegamos à terceira semana de reunião. Nesse ponto já é possível
perceber alguns pontos que são práxis do grupo: a reunião sempre inicia com pelos
menos trinta minutos de atraso; o grupo recebe uma quantidade considerável de
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visitantes a cada reunião; as pessoas que frequentam o Movimento Cores com
frequência são os integrantes da banda e mais outras cinco pessoas. Os outros
participantes não possuem uma grande frequência. Alguns aparecem uma vez por
mês. Outros deixam de frequentar e depois de um tempo voltam.
Na reunião dessa quarta há uma recorde de participantes Foram 27 pessoas.
Priscila dá início a reunião pedindo para que os integrantes toquem uma música.
Após a música, Priscila apresenta “J”, nova integrante da liderança do Cores. Logo
após, vai começar o estudo em I Coríntios, o qual Priscila também lamenta por ser
um “assunto tenso”. A temática é o casamento e o sexo dentro dele.
Dentre tudo que Priscila falou em 1 hora de preleção, vale ressaltar que ela
disse que “a Bíblia é a verdade universal, o livro universal do qual outras religiões
fazem uso, se inspiram e até mesmo copiam com outras interpretações”. Ela
também disse que Paulo não fala mal do casamento, apenas que casamento é um
dom e que esse dom não é pra todos. Talvez o dom dos participantes do Cores seja
o celibato. Mas antes de qualquer coisa não se deve obrigar ninguém a casar ou não
casar. Caso isso ocorra, a responsabilidade da desgraça que porventura acontecer
será do líder que influenciou isso ou do próprio homoafetivo caso ele já estivesse
ciente do que a Bíblia diz sobre.
Priscila também disse: “as feministas odeiam a bíblia porque para elas se
trata de um livro machista (...) Já eu não sou machista nem feminista”. Ela também
ressaltou em outro momento que a homossexualidade não é um pecado mais grave
que outros. Por exemplo, a poligamia (um homem com uma esposa e uma amante)
também estaria elencado juntamente com o relacionamento homo.
Priscila também falou rapidamente que sente atração por mulheres trans e
que não é tão ruim ser solteiro. “Só falta o prazer sexual, mas isso não nos define
(...) Nem casamento nem solteirice nos define (...) Só que quando dá aquele frio a
gente tem que ligar pras amigas né? A gente não tem um marido igual a tia - aponta
para uma das líderes – Você né tia? Você tem prazer sexual né? (risos) (...) pecado
no casamento é não transar”.
Essa reunião foi cheia de risadas, de certa descontração e até mesmo
desinteresse, pois muitas pessoas estavam no celular (e não eram repreendidas por
isso). A parte da reunião que mais “chocou” foi quando Priscila defendeu a
permanência de um casamento até mesmo em casos de violência doméstica.
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Segundo jogo do Brasil na Copa (sábado - 22/06)

Chego ao local combinado às 8h15 da manhã. O local é um bar pequeno,
simples, e assistiremos o jogo na calçada. Há apenas uma TV disponível e o público
é pequeno. Há apenas Priscila e seus amigos (a maioria membros do Cores) e mais
uma mesa. Outras pessoas chegaram com o tempo. Às 9 da manhã haviam 40
pessoas na calçada do pequeno bar.
Poucas coisas relevantes a este trabalho ocorreram nesse dia. O que vale ser
anotado aconteceu após assistirmos ao jogo, quando fui convidado a acompanhálos ao Oiapoque (um camelô equivalente ao Estação Goiânia). No caminho, muito se
falou sobre a sexualidade. Um dos membros do Cores e amigo próximo de Priscila –
aqui chamado de H2, comentou:
“(...) lembrar daquele culto com o André Valadão? Ele tá muito gay. Gay
purinho. (...) O pai dele já tirou ele de dentro de boate gay. Ele já teve passado com
homem. E hoje tem até filho fora do casamento (...) Várias coisas assim acontecem
na Lagoinha mas eles acobertam tudo.
Pergunto qual a veracidade dessa informação a H2, ele responde: “Minha
mãe tem só trinta anos de Lagoinha. Eu tenho dezoito”.
Assim que chegamos a Oiapoque, nos sentamos em uma mesa e esperamos
Priscila e suas amigas chegarem. Pergunto mais coisas sobre o Movimento Cores e
a Lagoinha a H2: “As pessoas da Lagoinha sabem que o Movimento Cores existe?”
“Sabem sim, mas não vão. Elas não querem contar que são gays. Visitar o
Cores seria a mesma coisa que revelar para a igreja que elas são. Elas não querem
isso. E nem tem como dizer que estão visitando para ajudar um parente, um amigo.
Não tem como disfarçar”.
Pergunto algo ainda mais delicado: “E a Lagoinha? Já ouve tentativas de
acabar com o grupo por parte da própria igreja?”.
“Sim, já teve demais!” - responde H2. “Gente de fora nunca fez nada contra o
grupo, mas teve muita gente da Lagoinha que tentou acabar com o Cores. Pessoas
já foram até o pastor Márcio pedindo para ele encerrar o ministério. Outros já
tramaram contra a Priscila para que ela caísse em pecado de desmoralizassem ela”.
O assunto morre. Enquanto ainda esperamos Priscila e suas amigas
chegarem, H2 e outras pessoas que estavam comigo na mesa começam a mostrar
fotos de homens e mulheres que sentem atração sexual. Até mesmo apontam para
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pessoas atraentes que estavam no espaço. “Se for pra cair em pecado eu não vou
cair com qualquer um. Vou cair com um bom e de jeito!” – diz H2 rindo.
Priscila e as amigas chegam. Vamos fazer algumas compras e logo depois
nos despedimos.
Culto da Juventude – Dia 23 (sábado)

Esse é o primeiro culto de jovens que visitarei na sede da IBL, que se inicia
todos os sábados às 19h30. Logo de início dou de cara com um grupo de jovens que
estava na porta do templo principal, recebendo as pessoas com cartazes escritos
“Seja bem-vindo!”. Todos também usavam roupas da seleção de futebol e
seguravam balões verdes e amarelos.
Embora a recepção tenha sido em clima de Copa do Mundo, nada no culto
carregava esses símbolos. O culto começou pontualmente às 19h30 com o já
conhecido momento de música. A banda tocou por mais ou menos 45 minutos e
pela primeira contou com a participação de um pequeno grupo de dança: três
garotas subiam ao palco de tempo em tempo e faziam movimentos conforme a
música, se agrupando num pequeno espaço.
O público desse culto é realmente jovem, mas há exceções. Há em torno de
1500 pessoas nesse culto. Me sentei no segundo piso do templo. Ao meu lado estão
dois homens que tiram selfies no momento de música, direcionados ao púlpito que
está mais iluminado que nos cultos de domingo. Nesse momento percebi que o
Culto da Juventude usa de alguns códigos do Savassi Club. Ambos são
direcionados para a mesma faixa etária e, sendo assim, o Culto de Juventude usa
de uma atmosfera parecida com a da Lagoinha Savassi nessa atividade específica.
A ministração musical repete outro dos códigos: ela se torna repetitiva, a
música fica mais forte. Em determinada música as palavras “fogo” e “queimar” são
repetidas. O público responde gestualmente, agindo como se estivesse em outra
atmosfera física. Nesse momento um dirigente sobe ao púlpito e encerra esse
momento com uma oração. O mesmo dirigente anuncia o programa: “Se Liga”.
As luzes do templo são desligadas e todas as atenções são direcionadas ao
vídeo que se inicia nos telões. Um jovem bastante eloqüente começa a falar das
programações das igrejas ligadas ao Culto de Juventude. O “programa” durou por
aproximadamente três minutos e logo depois o culto entrou no momento de dízimos
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e ofertas. Uma moça sobe ao púlpito e leu um texto em Provérbios. Ela disse:
“Pergunta para a pessoa que está do seu lado: ‘qual é a sua prioridade? ’”. Ela usou
dessa pergunta para enfatizar que as nossas prioridades financeiras devem estar na
obra de Deus.
Enquanto as ofertas eram recolhidas começou uma apresentação de teatro
feita por dois homens e uma mulher. Vale pontuar que a apresentação foi
extremamente banal, simples, até mesmo boba.
Após a apresentação sobe o Pr. Lucinho ao púlpito. Ele entra usando uma
camiseta e um boné de sua marca de roupas pessoal. Sua esposa também o
acompanha. Ambos vão “dividir o palco” para dar a palestra da semana.
Os cultos da juventude estão com o seguinte tema: “Respostas que nem o
Google tem”. O assunto desse sábado será “casamento”. Toda a preleção feita é
recheada de piadas, risadas, bom humor (bem ao estilo já conhecido do referido
pastor). Eles compartilharam um pouco sobre suas rotinas pessoas, trajetórias,
brigas e temperamentos. Lucinho falou muito mais que sua esposa. Diria até mesmo
que ele impediu a fala da mesma em alguns momentos que ela gostaria de se
expressar mais.
Já caminhando para o fim, Lucinho avisa que fará três orações. Primeiro, aos
solteiros, e pede para que eles se levantem. Logo depois aos casados, divorciados e
viúvos, pedindo para que eles também se levantem. Por último, pede para que as
pessoas repitam uma oração juntamente com ele: “Senhor, perdoa os meus
pecados (...) eu reconheço que errei, mas agora quero te aceitar e voltar”. Ele
pergunta quem nunca fez essa oração antes. Pessoas levantam a mão e ele pede
para que venham à frente. Aconteceu o tradicional apelo, no qual nem mesmo a IBL
ou a Lagoinha Savassi deixaram de fazer em nenhum de seus cultos desde que
essa pesquisa se iniciou.
Culto de Domingo – Lagoinha Savassi (24/06)

O culto de domingo na Lagoinha Savassi acontece em outro espaço, em
algumas quadras abaixo, chamada Lagoinha Savassi 2. O culto também inicia com
uma contagem regressiva e o momento de música. Notei que a Lagoinha Savassi 2
não conta com ar condicionado, e sim apenas ventiladores.
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Esse templo, assim como o templo 1 da Lagoinha Savassi e a própria sede, é
totalmente pintado de preto. Aliás, no templo 2 há um telão ainda maior que o da IBL
(a sede). Aqui também luzes de várias cores e também refletores, e elas ainda são
mais fortes que no templo 1, chegando até a arder as vistas caso os refletores girem
em nossa direção.
Enquanto isso o momento de música ia acontecendo. Percebo que o público
é bastante similar ao do culto Savassi Club, que ocorre aos sábados. A banda é
parecida, o dirigente é o mesmo (Pr. Vitinho) e a gesticulação dos participantes no
momento de música é idêntica. Os fiéis se debatem, cantam alto, parecem estar em
conexão com outro lugar. Após mais ou menos vinte minutos de música, enxergo
Priscila ao fundo. Ela está usando um crachá similar ao que os voluntários usam.
Vou até ela e a cumprimento com um abraço. Ela me convida a me assentar junto
com duas meninas que também participam do Cores e estão na igreja.
De todas as reuniões que fui a cultos de sábado de domingo da Lagoinha,
contanto com essa, encontrei quatro pessoas que também frequentam o Movimento
Cores. Há mais ou menos outras 70 que não foram vistas em cultos.
Há entre 300 a 350 pessoas presentes nesse culto. Notou-se que o Savassi
Club é quase uma repetição desse culto de domingo. Todas as músicas tinham o
mesmo ritmo. Terminando o momento de música, sobe para uma ministração o Pr.
Vitinho. Nesse momento uma fumaça branca toma conta do palco (provavelmente é
gelo seco). Assim como no Savassi Club, aqui também são dados 5 minutos de
intervalo e serve-se água e balas aos participantes do culto.
Assim que acaba o momento de intervalo, pr. Vitinho sobe novamente ao
palco para dar avisos sobre os encontros de ministérios da Lagoinha Savassi.
Novamente, o Movimento Cores não é citado. Após o momento de avisos, o
departamento de artes da Lagoinha Savassi exibe uma apresentação de dança. A
apresentação é um chamativo para o encontro “Savassi Caipira” que ocorrerá em
Julho.
O próximo momento do culto é o de dízimos e ofertas. Seis contas de banco
aparecem na tela e uma máquina de cartão de crédito e débito fica disponível na
parte de trás do templo. Nesse templo e nesse culto específico, as luzes ficam
ligadas após o momento de música. Acontecerá agora o momento de preleção e
pela primeira vez uma mulher irá trazer a palavra.
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Ela começou citando que a Lagoinha Savassi é uma igreja de várias tribos. A
preleção foi sobre permanecer na fé: "Semeando com lágrimas e colhendo com
júbilo". Após quase trinta minutos de preleção, o tecladista sobe ao púlpito para
tocar. Vale dizer: o Pr. Vitinho se sentou exatamente na fileira da frente, mas Priscila
se sentou exatamente na última.
Mais um apelo ocorre. Dessa vez "aos desencorajados". Ocorre-me à mente
que a Lagoinha Savassi pode ser uma igreja de poucas relações pessoais, pois
pessoas não são citadas individualmente em nenhum momento.
Um jovem pediu pra orar comigo. Disse que sentiu algo, que viu algo.
Enquanto ele orava aconteceu tradicional o apelo e os tradicionais confetes. Ele
perguntou algum motivo de oração de eu o pedi para orar pela pesquisa, já me
identificando como pesquisador. Ele orou, dei um abraço nele o agradecendo e nos
despedimos. O culto acabou.
Já na saída, noto que há uma lojinha na entrada da igreja, onde se pode
comprar camisetas e quadros com temática cristã. Vi Priscila novamente. Ela
segurava um capacete. Provavelmente veio à igreja de moto.
Grupo Alegria – Dia 25/06 (segunda)

Este é o terceiro culto da pesquisa. Ele começou às 20h35 com a música,
feita pela Banda Cores (1 violão, 4 vozes masculinas e 1 voz feminina). Há 30
pessoas presentes Notei que a banda do Cores não tem muita ministração entre as
músicas, e que o momento de música no Grupo Alegria possui outros códigos. As
pessoas não se cantam a plenos pulmões e nem ao menos ficam em pé, e sim ficam
sentadas.
O Cores é tem como maioria o público jovem, mas há também participantes
entre os 30 e até os 45 anos, aparentemente. Há visitantes. Após o período de
música, Priscila pede para que ele se apresente sem sentir vergonha por isso: "Tem
bicho aqui na frente não, só tem bicha" (risos).
Há dois visitantes: Schumacher e Nathany, uma mulher trans. Também há
uma visitante de Curitiba (que também morou no Camboja, conta ela). Agora há 40
pessoas presentes. A mulher trans Carol (visitante do dia 11) continua indo às
reuniões. O estudo dessa vez será a Parábola do Semeador.
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feito

o
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divisão
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grupos.

Fiquei no grupo de Carol (a visitante que voltou) e mais três meninas lésbicas.
A visitante trans, Carol, tomou a palavra e começou a aplicar a parábola na sua
realidade de vida: “Aquilo [a palavra que ouviu na Igreja no passado] foi plantado
dentro de mim (...). Eu escolhi esse caminho, ou melhor, eu nasci assim. Mas
sempre vai estar guardado ali. Embora eu tenha esse corpo e meus amigos do
mundo, eu sempre sei o que é a verdade. Porque eu nasci na igreja e fui batizada”.
Carol quis dizer que a semente da parábola é a fé evangélica. Mesmo vivendo
sua vida LGBT, ela afirma ter consciência de que não é isso que ela deveria fazer.
Outra participante do grupo também falou sobre sementes ruins, que na aplicação
dela seriam coisas que pessoas falam aos LGBTs, até mesmo dentro da igreja, o
preconceito sofrido. Carol falou muito, desabafou.
Terminando esse período, as pessoas se reúnem numa grande roda,
sentadas. Alan está direcionando a discussão e palestrando ao mesmo tempo. É
exibido um vídeo ilustrativo da parábola. Uma animação gráfica. Logo após um
jovem faz sua contextualização e é complementado por Alan: "Satanás é real, creia
você ou não (...) "Como Deus é bom se ele me proíbe da minha prática
homoafetiva? Quem pensa assim não se aprofundou nele (...) Todas as distrações
são coisas que provém de Satanás, inclusive a menina e o boyzinho que visita o
Cores”.
As sementes são citadas e explicadas por uma pessoa representando cada
grupo, sendo complementados por Alan. Encerra-se com a pergunta "Em qual grupo
eu

me

encaixo?

A

resposta

implicará

diretamente

na

vida

eterna".

Alan encerra dizendo: “Há um Deus presente maior que os seus traumas e maior do
que tudo que você pode imaginar”.
A reunião se encerra. Pedi carona a um participante do Cores par outro bairro
próximo, o Sion. Aqui esse participante será identificado como M1. No caminho,
pergunto a ele há quanto tempo ele participa do Cores. Ele disse a primeira vez que
veio foi coincidentemente no dia que iniciei minha pesquisa. Ele também contou que
sempre foi evangélico e que sofreu por anos a fio. Ele conta ter 31 anos e que se
assumiu aos 28. Disse também que namorou várias meninas mas que não é
bissexual, mas sim homossexual.
“Eu tentei me exorcizar várias vezes, por anos tentei de tudo sair da
homossexualidade. O sofrimento é impossível de te explicar (...) Eu nunca tentei tirar
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a minha vida, mas por várias vezes pedi pra Deus me matar, eu orava pra morrer.
Mas quando cheguei aos 28 anos eu assumi e chutei o pau da barraca. Não tinha
abandonado minha fé mas também não queria mais saber de igreja. Tive um
pequeno período no mundo. Agora estou voltando, indo no Cores e vendo no que
dá”.
Também perguntei a ele se alguém da família sabe da sexualidade dele.
“Todo mundo sabe, menos minha avó de 84 anos. Mas logo ela vai saber. É
inteligente, lúcida”. Pergunto se ele tirou um peso das costas. “Nossa! Se tirou!
Parece que tudo ficou mais fácil de lidar”.
Chegamos ao local que pedi carona. Conversamos mais algumas
trivialidades, depois nos despedimos.
Grupo Entendidos – dia 27/06 (quarta)

Antes da reunião do grupo, marcamos de assistir juntos ao jogo do Brasil
contra a Sérvia. Assistimos ao jogo a praticamente 50 metros da Lagoinha Savassi,
num bar gay chamado John John. Lá havia praticamente 600 pessoas. Não houve
nada no decorrer que jogo que fosse relevante para esse trabalho.
Vale dizer que após o jogo havia ainda uma grande movimentação no mesmo
local. Centenas de pessoas continuaram bebendo, fumando e tendo “encontros
amorosos” naquele ambiente. Os membros do Movimento Cores saíram assim que o
jogo acabou e foram para o templo. Alguns ficaram esperando dar o horário da
reunião (uma espera de aproximadamente duas horas).
Antes de a reunião começar, conversei um pouco com a psicóloga do grupo.
Ela afirmou ser heterossexual e não sabia que estava fazendo um trabalho de
mestrado sobre o Movimento Cores. Um fato curioso sobre nossa conversa é que
ela tentou arrancar informações sobre minha pesquisa, mas não transmiti a ela.
A reunião começou às 20h30 com a presença de 17 pessoas. Antes disso,
participantes da reunião estavam falando sobre jogos da copa e sobre a “beleza”
dos jogadores da Sérvia. Aproveitei esse momento para subir ao primeiro piso e
pegar um copo de água. Nesse momento notei algo interessante: estava
acontecendo ao mesmo tempo a reunião “Inside”, de estudo bíblico, e essa reunião
contava com apenas 7 pessoas. O curioso desse fato é que a Inside é uma reunião
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divulgada pela Lagoinha Savassi, enquanto o Movimento Cores não. Mesmo assim,
o Cores apresenta muito mais participantes.
A palavra dessa quarta será em 1 Coríntios 7, sendo Priscila a responsável
pela mesma. Ela lê o capítulo inteiro e faz uma recapitulação do estudo passado.
Falará sobre casamento.
De início, Priscila fala sobre a importância da palavra, da honestidade na fala.
Ela usa disso para fazer uma ligação com a tradição judaica, onde existia a tradição
oral e por meio dela que a bíblia era passada para as pessoas.
O grupo aumenta para 21 pessoas. Priscila fala agora sobre maldições. Ela
diz que o sangue de Jesus purifica as pessoas que fizeram sexo fora do casamento.
Uma moça, aqui identificada como K1 diz: “Ainda bem, porque eu transei com todo o
Macapá e metade de Belém”. Risos.
Priscila também falou sobre a necessidade de se pedir perdão publicamente.
De acordo com ela, o pecado deve ser publicamente exposto para que se alcance o
perdão. Entre as falas desse encontro, destaca-se algumas delas: “A bíblia não é
machista nem feminista, é divina (...) Se você tem Cristo você é filho de Deus, caso
não tenha você é filho de Satanás. E isso não é porque você é LGBT, é porque você
nasceu”.
Minutos depois, K1 se manifesta novamente: “Eu tinha que casar para receber
a cura gay”. Priscila lamenta e diz que isso é uma bobagem. “Nenhuma passagem
bíblia diz que você tem que se curar. A solteirice tá aí pra ser vivida”.
Já caminhando para o fim da reunião, Priscila fala sobre o versículo “ensina a
criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele”. Ela diz
que esse versículo é uma promessa. Ou seja, seria uma possibilidade. “Crente é
diferente, porque já cresce com uma ética, um amor, um medo, algo dentro de si”,
diz Priscila.
Por fim, voltando a 1 Coríntios 7, ela sentencia que o divórcio no casamento
heterossexual só é permitido em dois casos: na viuvez ou no adultério (para a parte
inocente). Ela também diz que sofrer no casamento é uma opção, não uma
obrigação (se referindo a pessoas cristãs que se casam com não cristãs ou que um
dos cônjuges acaba agredindo emocionalmente, verbalmente e até mesmo
fisicamente o outro). “Se a pessoa tiver fé que Deus vai mudar o marido/esposa que
peca dessa forma, ela pode permanecer casada, mas não é obrigada”.
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Culto da Juventude – (Sábado - dia 30/06)

Novamente esse culto começa às 19h30 em ponto. O início é feito com o
período de música por parte de um grupo de quatro mulheres, todas as vocalistas
acompanhadas da banda da igreja. Também há hoje o mesmo pequeno grupo de
dança, sendo que dessa vez há a presença de um homem 70. Há no culto cerca de
1000 pessoas. Percebo que o “código das luzes 71” também é executado nesse culto.
Notei também que o espaço entre os bancos praticamente inexiste. Eles são
apertam e dificultam a locomoção. Quando uma pessoa se senta, se ela quiser sair,
ela inevitavelmente vai atrapalhar todas as outras que estão sentadas (ou seja, pode
acabar atrapalhando em torno de vinte pessoas). Sendo assim, há pouca
movimentação de pessoas no templo.
Pela primeira vez há um erro técnico no culto. O telão principal travou. Sendo
assim, as câmeras que transmitem as imagens ao vivo para a Rede Super evitam
focar nele. Assim que a última música do louvor acaba, uma das garotas vocalistas
anuncia que vai começar o programa “Se Liga”.
As luzes de apagam e sem nem mesmo dois segundos de espera, o
programa começa. Ele tem vinheta de abertura e aparenta ser bastante bem
planejado. Há outra pessoa apresentando. Na última edição foi um homem, e agora
é uma mulher. Na “programação” são anunciados eventos e coisas que a IBL Jovem
oferece. Falou-se sobre uma vigília de jovens que ocorrerá, sobre uma programação
voltada apenas para moças, um congresso que ocorrerá, um evangelismo que seria
feito naquele mesmo dia na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Chamou a
atenção um convite em especial: a apresentadora afirmou que a Lagoinha Jovem
oferece atendimento psicológico gratuito, num local chamado Casa da Juventude.
Basta marcar horário.
Após o fim desse programa, a esposa do Pr. Lucinho (que estava presente no
último culto) sobe para ler uma passagem bíblica e falar sobre dízimos e ofertas.
Noto nesse momento ao olhar para o andar inferior do templo que todos os bancos
da frente são reservados e uma corda impede o acesso a eles. Enquanto a esposa
do Lucinho lê a passagem, todos os obreiros já estão posicionados e as contas
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bancárias de diferentes bancos aparecem no telão. As quatro garotas voltam para o
palco e cantam uma música enquanto as ofertas são recolhidas.
Após esse momento o Pr. Lucinho sobe. Ele novamente usa uma camiseta
que faz parte da coleção de sua loja pessoal. Após dar as boas-vindas ele convida
um casal da igreja e seu filho recém-nascido, Pietro, para uma consagração.
Lucinho pede para que todos fiquem em pé e ora pela criança afastando-a do mal,
declarando que ela será cristã, que não se envolverá com vícios e que será fiel a
Deus. A igreja vibra com as palavras. No fim, Lucinho levanta a criança para o alto,
como no filme “O Rei Leão”. Encerrando esse momento, Lucinho entregou aos pais
um certificado e uma bíblia, a “Bíblia do Bebê”.
A pregação irá se iniciar. Ela ainda está dentro da série de cultos intitulada
“Respostas que nem o Google tem”. O tema desse sábado é “Como ser uma pessoa
cheia de fé?”. Após ler Lucas 1:18, Lucinho começa a discorrer a respeito de vários
acontecimentos bíblicos onde algumas pessoas tiveram fé e outras não. O exemplo
maior de fé que foi dado foi Maria. Vale ressaltar que Lucinho afirmou que Maria
tinha apenas 13 anos quando recebeu o chamado para ser mãe de Jesus, mas que
ao mesmo tempo “Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma”.
Um aviso discreto aparece em uma das telas: “Motorista do veículo placa
xxxxx72 prata, compareça ao local estacionado”
Lucinho também fala sobre fé para curar, fé para ressuscitar mortos (cita o
caso de um homem que supostamente ressuscitou oito homens na Argélia). Nesse
momento Lucinho faz declarações sobre o Brasil: “Deus vai mudar a história
financeira dessa país”. O pastor também conta que já ganhou um carro, apenas
porque pediu para Deus e teve fé. Ele também citou o nome do irmão que o
presenteou com um carro branco, alemão e Sport, assim como ele queria (nas
palavras dele).
Nessa altura do culto apareceu um jovem que foi espontaneamente à frente e
chorava muito. Este foi acompanhado por obreiros. Assim que Lucinho percebeu a
presença do jovem ele se apressou para fazer o tradicional momento de apelo,
aproveitando o ocorrido. Ele faz duas orações pedindo para que a igreja repita: uma
de reconciliação com Deus e outra de aceitação. Ele pede para que aqueles que a
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fizeram pela primeira vez se dirijam até a frente. O grupo de vocalistas volta para
sonorizar esse momento.
Assim que o ocorre o apelo, o culto se encerra.

Culto – Lagoinha Savassi (Domingo, 01/07)

Chego nesse culto com quinze minutos de antecedência. Essa antecedência
foi necessária para pegar a assinatura do Pr. Vitinho (pr. De Jovens da Lagoinha
Savassi e responsável pelo Savassi Club). Ele me recebe bastante bem e assina
tranquilamente ao documento.
O culto começa pontualmente às 19h com o momento de música. Noto nesse
momento que uma das participantes do Cores foi ao culto. Me junto à ela. Logo
chegam mais outras quatro meninas. Todas se sentam exatamente na última fileira
da igreja. Priscila também está na igreja. Ela não usa o crachá que os obreiros
usam. Não aparenta ser autoridade dentro da Lagoinha Savassi.
Atrás de nós há outros cinco homens adultos que aparentam não ser da
igreja. Eles falam em línguas, gritam e se vestem de maneira destoante da usual
entre os membros da igreja. Uma dirigente sobe ao púlpito no final do momento de
música. Ela grita, ministra e ora. Chama o intervalo (no qual serve-se água e doces
aos presentes). A igreja está lotada. Não há cadeiras para todos. Provavelmente há
mais ou menos 500 pessoas. Há outras 40 pessoas em pé.
A mesma dirigente volta após o intervalo e anuncia a programação semanal
da Lagoinha Savassi: estudo bíblico na quarta, o Savassi Club, a venda de
ingressos para a festa “Savassi Caipira”, e um café da manhã que será feito para
novos membros. Por mais uma vez, o Movimento Cores não é citado.
A dirigente anuncia o momento de dízimos e ofertas. Um jovem tecladista
sobe para sonorizar o momento. Novamente as contas bancárias, a máquina de
cartão de crédito e as ‘salvas’ são distribuídas.
Pergunto para uma das garotas, K1 (que já conheço por frequentar os cultos e os
jogos da Copa juntamente comigo), se ela é membro da Lagoinha Savassi: “Não sou
não. Nenhuma das meninas aqui é. Mas eu estou querendo virar membro”, diz ela.
Após a coleta das ofertas um homem (que me recordo ter pregado sobre
“Identidade” num dos cultos do Savassi Club) ora pelas ofertas. Ele também será o
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preletor dessa noite. Antes da preleção começar, ele convoca três pessoas que
serão enviadas como missionários. Pede para que a igreja se levante e ore
juntamente.
A pregação será em Deuteronômio. Ele da passagem bíblica lida para
explicitar que, de acordo com sua percepção, parece que há um novo movimento
evangélico que estaria “firmado em homens, e não em Deus”. Ele diz também que a
tradição evangélica está morrendo e que essa geração atual não deve pensar que
por causa da tecnologia obterá mais resultados que a última geração evangélica.
Esse preletor já havia chamado a atenção na primeira vez por aparentar ser
uma pessoa “contracultura”. Isso é parcialmente confirmado quando ele diz em sua
oração que “um dia haverá um lugar onde não haverá racismo, machismo e
homofobia”, que será o céu, a terra prometida.
Ele fala que Deus tem promessas para essa geração e muitos outros que já
passaram. O tecladista volta para também sonorizar esse momento. O pregador fala
sobre ser resgatado das drogas, do álcool. Ele fala que a igreja deve voltar ao
evangelho primitivo e parar de criar novas abordagens ao evangelho que deve ser
simples.
O preletor conta um testemunho. Ele disse que trabalhou por muito tempo
com rap, que faz shows. Ele conta um testemunho de quando chegou à sua casa e
percebeu que haviam levado tudo. Essa situação o permitiu a trabalhar seu orgulho
e, após isso, ele disse ter entendido que as coisas que ele tem são Deus que o deu,
e não o rap.
Irá começar o momento de ceia. O ministério de louvor toca uma música. K1,
a garota com a qual havia conversado, chora copiosamente. Uma fotógrafa nota isso
e registra o momento. A ceia acontece (não participo).
A dirigente toma novamente a palavra e faz o tradicional apelo. Essa não foi
muito enfática e aparentemente isso foi determinante, pois nenhuma pessoa foi à
frente. A dirigente orou encerrando o culto.
Grupo Alegria (Segunda – dia 02/07)

As impressões dessa reunião começam mais cedo, pois cheguei às 18h30
para entrevistar Priscila. A entrevista aconteceu até às 19h20. Após esse momento
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ela se dirige a uma sala dentro da estrutura da Lagoinha Savassi e também me
convida. Acontecerá um momento de oração.
Ao entrar na sala percebo que há mais ou menos 17 pessoas lá. Essa reunião
de oração (que antecede o Grupo Alegria) não é divulgada nas redes sociais, nem
mesmo fui convidado a participar dela no meu período de pesquisa. Ela é composta
basicamente pela equipe deste ministério e participantes que já possuem “raízes” no
grupo. Há também a presença do um pastor (o qual descobri posteriormente que
pastoreia a Lagoinha Mineirão, e é um dos que acompanha o funcionamento do
grupo). Há também mães presentes (quatro). Um delas, em especial, mora no
estado do Espírito Santo.
A reunião funciona no seguinte modelo: uma pessoa faz uma oração de dois
a cinco minutos. Depois disso, a própria Priscila escolhe outra pessoa na roda para
orar. Houve um determinado momento que ela me apontou e fiz uma oração curta.
Ela escolheu também um homem (que é um entre os dois mais velhos que
participam semanalmente das reuniões), mas ele se recusou a orar.
Nas orações as pessoas pedem pela casa, pela família, confessam pecados.
Priscila toma a palavra em determinado momento: ela aparenta pela primeira vez
estar emocionada, quase chora. Ela faz uma breve fala pedindo orações pelas
famílias dos participantes do Movimento Cores, pois um dos objetivos do ministério é
fazer com que as famílias aceitem e compreendam a sexualidade dos filhos. Ela não
entra em detalhes, mas diz que é uma missão muito difícil. Ela pede para que
Renata Arruda (responsável pela preleção do dia 11/06) para fazer essa oração. Na
oração, chama a atenção uma fala específica dela: “... parece impossível quebrar
essa barreira com as famílias, parece que não vamos chegar a lugar nenhum”.
Priscila pede outra oração, agora pela militância LGBT. Ela diz que esse
também é um grupo que Deus quer alcançar. Ela cita Jean Wyllys novamente.
Quem fará essa oração pela militância é a mãe que veio do Espírito Santo mas,
antes de orar, ela pede a palavra. Ela disse que na última noite ela foi tocada por
Deus e sentiu vontade de pedir perdão publicamente pelo autoritarismo com o qual
tratou sua filha. Ela disse ter uma filha trans que mora no Japão há 10 anos. “Se eu
tiver a chance de revê-lo73 (sic), vou tratá-lo de uma forma carinhosa e gentil. (...)
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ou uma filha trans.

187

Muito das minhas ações como mãe foram herdadas da minha infância, por também
ter uma mãe autoritária”.
A mãe do Espírito Santo faz sua oração. Após ela, Priscila avisa que a parada
LGBT de Belo Horizonte será no dia 8 de Julho e que o Movimento Cores estará
presente nela, porém de forma diferente: “A gente vai estar está lá pra ser visto, pra
trocar uma ideia com as pessoas da parada, e pra conversar com a militância. Aí a
gente cita que existe um culto na Lagoinha Savassi chamado Movimento Cores. (...)
A gente não vai fazer evangelismo. Parada Gay não é lugar pra evangelizar”.
Priscila pede uma última oração pela ação que ocorrerá na parada. Também
falam que não farão camiseta esse ano. “Quem tiver a do ano passado escrito ‘Sou
mãe cristã e amo meu filho LGBT’, pode usar. Não vamos mais usar a que estava
escrito ‘O amor venceu’ e nem a ‘Jesus cura a homofobia74’, porque elas deram
muita polêmica ano passado.
Feita a oração, esse momento de encerrou às 20h07. O Grupo Alegria
começaria em alguns minutos, às 20h35. Começa com o já usual período de música
e aproximadamente 50 pessoas estão presentes. Uma grande quantidade de
visitantes dessa vez: nove pessoas. Priscila pede para que um deles se apresente,
colocando-se em pé, dizendo seu nome e de onde vem. As pessoas são relutantes,
tímidas, mas acabam cedendo.
Destacam-se entre eles três garotas adolescentes que aparentam ter entre 16
a 19 anos. Também há um casal lésbico que trouxe seu filho adotivo. Priscila as
cumprimenta e aproveita para apresentar o outro casal lésbico que também tem um
filho adotivo e frequenta o Cores há dois anos. Priscila apresenta a todos novamente
Carol, a mulher trans que frequenta o Cores desde o dia 11. Isso aparentou sua uma
espécie de “cantada” por parte de Priscila, visto que ela sente atração por mulheres
trans.
Como de costume, o Grupo Alegria vai tratar de parábolas. A de hoje será A
Parábola do Filho Pródigo. Grupos são divididos. O grupo o qual acabei participando
conta com mais quatro pessoas: Alan (um dos líderes, e que fez a preleção do
Grupo Entendidos no dia 13/06), um vocalista da banda Cores e um visitante. Ele é
um homem de aparentemente 40 anos, magro e veio a reunião usando roupas
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sociais (o único vestido assim) e um perfume bastante forte. Leio a parábola e
conversamos sobre nossas interpretações.
O visitante é o último a falar. Quando ele termina, ele pergunta se pode nos
mostrar fotos antigas dele. Dizemos que sim. Ele toma o seu smartphone nas mãos
e mostra fotos de si mesmo num evento que aparentemente é uma parada LGBT.
Nas fotos ele vestia uma fantasia de diabo vermelho com seios postiços e
maquiagem. “Eu carrego essas fotos como uma forma de testemunho (...) Quem
mais me ajudou foi essa mulher aqui”, ele nos mostra a foto de uma senhora. “Sabe
quem é ela?” pergunta o visitante. Ao não saber, Alan diz ao grupo, orgulhoso: “É a
minha mãe”.
Os grupos de discussão são desfeitos e todos se juntam novamente numa
grande roda. Uma pessoa de cada grupo fala sobre suas interpretações a partir da
parábola e faz uma aplicação pessoal da mesma em sua própria vida. Logo após
esse momento, Priscila toma a palavra complementando:
“Assim como o pai da parábola, desejamos que Deus tivesse morrido. Agimos
como o filho mais novo que pediu sua parte da herança com o pai ainda em vida. Às
vezes também nos assemelhamos ao filho mais velho, que segue todos os
mandamentos, mas tem o coração orgulhoso, se acha melhor que os outros”.
Chama a atenção algumas falas de Priscila: “(...) Jesus veio para você que
está ferradão, fudidão (...) Jesus veio para aqueles que a sociedade rejeita: negros,
gays, adotados, travestis. Se você está nessa minoria, busque o seu salvador! (...)
Nossa dificuldade é que a gente não quer existir a partir de Deus, a gente que existir
a partir do que entendemos de nós mesmos”.
Por volta das 22h03 Priscila ora encerrando o culto. Assim que acaba, vou até
M1, o jovem que me deu carona até o bairro Sion na última semana. Pergunto se ele
não quer sair pra comer (além de me dar carona novamente). Ele aceita o convite e
vamos a um sushi bar que funciona a alguma quadras da Lagoinha Savassi.
Lá conversamos sobre várias coisas: sobre meu Estado, sobre festas, sobre
morar fora de casa e também sobre assuntos que concernem ao que nos fez
frequentar o mesmo grupo. M1 citou algumas coisas sobre o Movimento Cores:
“Assim que eu cheguei no grupo eu achei que seria uma coisa legal, uma proposta
bacana. Mas na segunda feira mesmo já achei meio estranho. Mas quando fui na
quarta que eu achei triste mesmo. Um cara falando sobre santidade, santidade,
santidade. E que pra alcançar a santidade é só por meio do celibato. Isso não é
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opção pra mim. Eu sou um cara sentimental, romântico e eu VOU casar e VOU
adotar um filho”.
M1 continua: “Eu falei isso pra própria Priscila, porque assim que entrei no
grupo eu disse pra ela que não aceitava essa coisa de celibato”. Até enviei em letras
garrafais pra ela no Whatsapp: EU VOU CASAR. E ela não respondeu nada.
“Ela pegou seu número?” perguntei a ele. “Sim, ela foi muito solícita comigo,
ela é uma boa líder, bem receptiva”. Quando ele disse isso percebi que Priscila não
agiu assim comigo. Pelo contrário, foi difícil chegar até ela. Ela me recebeu sempre
que pedi, mas nunca tomou a iniciativa para isso.
M1 fala mais coisas a respeito do Cores: “Por isso mesmo que se depender
de ficar solteiro, sozinho pra ter Deus: obrigado, eu não quero. Eu posso ir pro
inferno direto (...) Eu quero é descer mesmo porque todo mundo vai estar lá. E outra!
E quanto aos casais com filhos adotivos que estão freqüentando o Cores? O que
eles querem? Que essas mulheres dissolvam a união delas de anos e a família que
constituíram pra que só assim possam ser “morada de Deus”? Se for assim,
obrigado, eu vou pro inferno tranqüilo”.
M1 também contou que foi membro da Lagoinha desde os 14 anos de idade.
“Mas é o seguinte. O Cores é que o a gente tem. Se não for pra estar lá, a gente tem
que ficar pagando de hétero na igreja tradicional (...) É por isso que ninguém na
Lagoinha sabe da existência desse grupo. Por lá dentro mesmo é cheio desses
pastor-Bolsonaro (sic), tudo intolerante”.
Depois dessa conversa, M1 me dá carona até meu apartamento, no bairro
Santo Antonio, há 1,3km da igreja. Nos despedimos e agradeço pela companhia
dele.
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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