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Introdução  

 

 Neste trabalho, discutimos os discursos de auto apresentação de 15 denominações 

distintas de igrejas inclusivas brasileiras, em sites de internet. Essas igrejas fazem parte de um 

movimento heterogêneo, não adotando, portanto, os mesmos discursos. Contudo, elas têm, 

como marca principal, a orientação das suas ações e crenças por uma hermenêutica bíblica 

cristã não condenadora da homossexualidade. Ou seja, a orientação sexual não constitui 

pecado. Assim, aliado ao contradiscurso que essas instituições religiosas assumem frente 

àquelas que, explícita e violentamente, contribuem com a abjeção cruel de lésbicas, gays, 

bissexuais e pansexuais, quando adotam discursos de prévia condenação desses sujeitos, 

reside a também relevância de discuti-las pelo fato de que, no continente latino-americano, as 

igrejas inclusivas possuem história recente. No Brasil, especificamente, elas têm início nos 

anos 2000.  

 Assim, guiados, teórica e metodologicamente, pela Análise Crítica do Discurso 

(ACD), submetemos os discursos em tela a uma ACD do tipo Análise de Discurso 

Foucaultiana (ADF) (ARRIBAS-AYLON e WALKERDINE, 2008; FOUCAULT, 1971; 

WILLIG, 2008). A análise pretende discutir uma questão central: como os modos de 

utilização dos discursos podem regular as sexualidades dxs fiéis em contextos que não 

condenam a ‘homossexualidade’ e como pode se dar a produção de sujeitos nesse contexto 

normativo específico? 

 

Breve histórico das igrejas inclusivas: do contexto norte americano ao latino americano 

  

 Atualmente espalhado por vários continentes, o movimento das Igrejas Inclusivas 

teve início no final da década de 1960, no contexto norte americano. Barreto e Oliveira Filho 

(2012) apontam que, iniciando a segunda metade do século XX, sobretudo na Europa e nos 

Estados Unidos, alguns ministros protestantes começaram a assumir publicamente sua 
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homossexualidade, não obstante o posicionamento contrário de suas igrejas de origem. De 

fato, surge nos EUA, na década de 1960 (em 06 de outubro de 1968, precisamente), a 

primeira Igreja Inclusiva denominada Metropolitan Comunity Church (MCC) ou, como se 

conhece no Brasil, a Igreja da Comunidade Metropolitana (ICM) (JESUS, 2010; 

MARANHÃO FILHO, 2011; Metropolitan Community Church Los Angeles [MCCLA] (s/d); 

NATIVIDADE, 2010). 

Essa igreja foi fundada pelo pastor Troy Perry (MARANHÃO FILHO, 2011; 

NATIVIDADE, 2010), que cresceu no seio de uma família evangélica, na Flórida (EUA), e se 

tornou ministro batista por volta dos 15 anos de idade, quando já sentia desejo por pessoas do 

mesmo sexo. No esteio das violências habituais que atravessam as igrejas cristãs com o 

controle eficaz dos corpos, em torno dos 18 anos de idade, T. Perry expõe o fato ao pastor da 

Igreja Pentecostal que frequentava, que lhe sugeriu casar. T. Perry, então, casou com a filha 

do seu pastor. Em 1962, transferido para o Sul da Califórnia, revelou novamente sua 

orientação sexual ao oficial da nova Igreja Pentecostal que participava, da qual, por esse 

motivo, foi expulso e, cinco anos após seu casamento, veio a se divorciar. 

Regressando à Califórnia em 1967, diante das angústias de uma homossexualidade da 

qual não conseguia fugir, T. Perry tentou suicídio. Mas, no ano posterior, conforme conta sua 

breve biografia publicada pela Igreja Cristã Metropolitana (ICM, s/d), suas compreensões 

sobre as expressões sexuais mudariam. Assim, em 1968, passou a assumir que a sua 

orientação sexual não deveria excluir a possibilidade de uma vivência religiosa cristã, 

passando veementemente a se assumir gay na igreja que frequentava (ICM, s/d; 

MARANHÃO FILHO, 2011). 

Ora, assumir-se gay naquela época, nos EUA, era se defrontar com diversos entraves 

no contexto religioso, mas é verdade que também estava em profunda consonância com o 

contexto mais amplo de mudanças sociais, econômicas, ideológicas e políticas, que 

transcorreram entre as décadas de 1960 e 1970. Nesse período, jovens universitários 

questionavam valores tradicionais e, pois, os papéis de gênero e formas de expressão sexual. 

Formava-se nos EUA uma contracultura (ou a “Nova Esquerda”) com movimentos – dentre 

os quais, o movimento negro, movimento feminista, grupos hippies e o movimento antiguerra 

(JIMÉNEZ, 2009; MACRAE, 1982/2011; MUSSKOPF, 2012). 

É nesse sentido que Jiménez (2009) relata que, apesar do mês de junho de 1969 (onde 

ocorreram os embates no Stonewalll Inn) ser considerado a data de nascimento do “Orgulho 

gay”, esse sentimento deve muito mais às lutas promovidas pelas insatisfações já anteriores 

dos grupos então supracitados. De fato, surgia a ideia de “libertação gay”. Ao invés de 
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‘homossexual’ (que era um termo médico), gay ou lésbica foram termos reivindicados por 

ativistas, entre 60 e 70, em prol de uma política de orgulho e libertação. Importa, pois, que 

nesse momento, no contexto estadunidense, “Ser gay era uma questão de orgulho (...), de 

resistência” (MUSSKOPF, 2012, p. 187). Foi, então, nesse contexto sócio-histórico que T. 

Perry se assumia gay, vindo a fundar, em 1968, a Igreja Cristã Metropolitana (ICM). 

 Na América Latina, é somente a partir da década de 1980 que essas instituições 

passam a existir (MUSSKOPF, 2012). Contudo, no que se refere ao Brasil, sua história 

remonta ao início do século XXI. Desde seu início, a ICM esteve envolvida com a militância 

LGBT no contexto brasileiro (JESUS, 2010, MARANHÃO FILHO, 2011), embora ela não 

tenha sido a primeira Igreja Inclusiva brasileira, como ocorreu no México e na Argentina. 

Além disso, ainda que as igrejas inclusivas tenham se iniciado nos anos 2000, a existência de 

grupos brasileiros de caráter cristão e inclusivo datam da década de 1990. Foram grupos que 

se interessaram em discutir a experiências de LGBT’s (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transexuais) nas suas igrejas de origem (JESUS, 2010; NATIVIDADE, 2010). 

A exemplo, em 1997 – ano da primeira Parada de Orgulho Gay em São Paulo (Molina, 

2011) –, o CAEHUSP (Centro Acadêmico de Estudantes de História da USP) – centro ao qual 

o que seria futuro líder da ICM paulistana, o pastor Cristiano Valério, veio a se vincular 

(MARANHÃO FILHO, 2011) – contemplou num ciclo de debates a relação entre igreja e 

preconceito (NATIVIDADE, 2010). Foi nesse encontro do CAEHUSP que, segundo 

Natividade (2010), algumas lideranças passaram a se organizar, visando criar a primeira 

Comunidade Gay Cristã (JESUS, 2010; NATIVIDADE, 2010). Assim, ainda em 1997, essa 

comunidade foi fundada pelo pastor Victor Orellana (MUSSKOPF, 2012), ressaltando-se que 

não passava de um grupo, não podendo ser confundido como filial da instituição americana 

ICM (NATIVIDADE, 2010). Assim, os grupos religiosos brasileiros afins de uma proposta de 

inclusão da diversidade sexual e de gênero no seio do cristianismo não se organizaram como 

‘igreja’ durante a década de 1990.  

Foi em 2002 que, numa iniciativa pioneira, o pastor Victor Orellana fundou a primeira 

Igreja Inclusiva brasileira, a Igreja Acalanto: Ministério Outras Ovelhas (MARANHÃO 

FILHO, 2011; MUSSKOPF, 2012; NATIVIDADE, 2010). Ela funcionou até 2004 como 

“uma das primeiras agências evangélicas autodenominadas inclusivas” (MARANHÃO 

FILHO, 2011, p. 225).  

 Em 2003, o que ratifica o interesse inicial pelo envolvimento das Igrejas Inclusivas 

com o movimento LGBT (ao menos pela ICM), o fundador da ICM, Troy Perry, discutiu com 

o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa Brasil sem Homofobia 
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(BRASIL, 2004; MARANHÃO FILHO, 2011). Definiu-se, no Programa Direitos Humanos, 

Direitos de Todos, uma ação de combate à discriminação contra homossexuais. Para efetivar 

esse compromisso, a Secretaria Especial de Direitos Humanos lançou nesse ano o Programa 

Brasil Sem Homofobia, visando promover a cidadania de gays, lésbicas, transgênerxs e 

bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação 

homofóbicas (BRASIL, 2004; NATIVIDADE e BILATE, 2010). 

 Nesse ano de 2003, já se admitia (MUSSKOPF, 2012) que havia uma presença mais 

organizada da ICM no Brasil através do pastor Marcos Gladstone, quando foi realizada a I 

Conferência das Igrejas da Comunidade Metropolitana no Brasil. Foi então em 2004, na 

Zona Sul do Rio, Copacabana, que se inaugurou a primeira ICM brasileira (JESUS, 2010; 

NATIVIDADE, 2010; MUSSKOPF, 2012), a ICM-Rio, liderada pelo pastor Marcos 

Gladstone (MUSSKOPF, 2012). Nesse mesmo ano, por iniciativa de membros da Igreja 

Acalanto, foi fundada outra igreja inclusiva, a Comunidade Cristã Nova Esperança (CCNE).  

Já em 2005, em virtude de uma divisão entre fiéis dessa última igreja, criou-se a Igreja 

Cristã Evangelho Para Todos (a PARATODOS) (NATIVIDADE, 2010). E como a ICM-Rio 

não conseguiu se filiar a Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana 

(FU-ICM), considera-se (JESUS, 2010; MARANHÃO FILHO, 2011) que a instalação oficial 

da ICM no Brasil se deu em 2006, com a ICM de São Paulo (ICM-SP), liderada por Cristiano 

Valério, que conseguiu sua filiação a ICM.  

Já em agosto de 2006, uma divisão na ICM deu origem a uma congregação de 

denominação distinta. O pastor Marcos Gladstone da antiga ICM-Rio fundou a Igreja Cristã 

Contemporânea (ICC) (JESUS, 2010; NATIVIDADE, 2010). Desde então, várias outras 

denominações inclusivas surgiram em ritmo acelerado e se encontram espalhadas por vários 

estados do Brasil (NATIVIDADE, 2010). Entre as recentes, citam-se a Comunidade Cidade 

de Refúgio, fundada pela missionária Lanna Holder, em 2011; e a ICM da cidade de João 

Pessoa (PB), em 2013.  

Diante desse cenário, uma série estudos empíricos já foram realizados com igrejas 

inclusivas brasileiras. Dentre eles, encontram-se aqueles da área de História (MARANHÃO 

FILHO, 2011) e da Antropologia (NATIVIDADE 2008, 2010; JESUS, 2010). Muitas dessas 

pesquisas se debruçam sobre a ICM e isso, eventualmente, se deve ao fato dessa igreja ser 

considerada (JESUS, 2010; NATIVIDADE, 2010) a denominação mais institucionalizada 

dentre as igrejas inclusivas. A própria estrutura dessas instituições sugere esse grau de 

institucionalização/ modo de organização, se observadas as igrejas que abriram como ICM, 

mas depois deixaram de sê-la em função do órgão moderador das ICM (a FU-ICM), que julga 
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o atendimento (ou não) aos critérios que uma instituição deve atender para se configurar como 

ICM ou não. 

 

Análise crítica do discurso (ACD): o poder nos discursos religiosos 

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) se trata de movimento surgido no interior dos 

Estudos do discurso (NOGUEIRA, 2008). Essa análise também é chamada de Estudos 

Críticos do Discurso (ECD) ou ainda “Análise de Discurso Crítica” (ADC) (RESENDE & 

RAMALHO, 2006). Segundo Van Dijk (1999), a Análise Crítica do Discurso (ACD), 

considerando determinado contexto social e político, procura investigar o modo como o abuso 

de poder, a dominação e a desigualdade são reproduzidos, praticados e/ ou combatidos através 

das práticas discursivas 

 Neste trabalho, para analisar os discursos de igrejas inclusivas, utilizamos uma versão 

específica de ACD chamada de Análise de Discurso Foucaultiana (ADF). Essa abordagem 

surgiu no final da década de 1970, no seio da Psicologia anglo-americana, entre psicólogxs 

influenciadxs pelas ideias pós-estruturalistas, mais notavelmente, de Michel Foucault 

(ARRIBAS-AYLON e WALKERDINE, 2008; WILLIG, 2008). 

  De modo geral, a vertente foucaultiana de AD se preocupa com itens que compõem a 

caracterização geral dos Estudos Críticos do Discurso (ECD) descrita por Wodak (2003): o a 

compreensão do discurso enquanto prática social; a importância da relação entre linguagem e 

poder; e a relevância (não absolutamente determinante) do contexto de produção dos 

discursos. No entanto, outras duas preocupações relacionadas com o modo de operação do 

poder nos discursos complementam as preocupações de uma ADF. Uma delas reside no 

entendimento de que as práticas discursivas influenciam nos processos de subjetivação. A 

outra, no questionamento histórico de produção de determinados discursos. 

  Assim, olhar para implicações das práticas discursivas nas subjetividades é atentar 

para quais posições de sujeitos são oferecidas/disponibilizadas nos discursos. É analisar o que, 

‘potencialmente’, pode ser sentido, pensado ou experienciado das posições de sujeito 

disponíveis, por exemplo, nos discursos de ódio, de intolerância religiosa, de afeto, etc.  

   Já o questionamento histórico dos discursos pressupõe um olhar para o modo como foi 

realizada a produção de diferentes discursos acerca de um mesmo objeto ao longo do tempo. 

Portanto, trata-se de questionamento que atenta – usando um termo comum em estudos 

discursivos – para a ‘variabilidade histórica’ de produção de certos discursos. Atenta para 

como um mesmo objeto discursivo é, ao longo do tempo, falado de forma diferente, servindo 
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a interesses distintos no interior de relações de poder (ARRIBAS- AYLON e 

WALKERDINE, 2008).   

 Diante disso, partimos da compreensão de que a Análise de Discurso Foucaultiana 

(ADF) pode contribuir para desvelar as relações de poder que atravessam os eventos 

discursivos das instituições religiosas em tela. Afinal, as sexualidades não condenadas nas 

Igrejas Inclusivas são, de algum modo, alvo de normatização? Se sim, quais os discursos 

produzidos para normatizá-las? Quais são as estratégias discursivas utilizadas? Como isso 

pode ‘participar’ da produção dos sujeitos fieis de Igrejas Inclusivas, subjetivando-os de 

modos específicos? E como os discursos de Igrejas Inclusivas marcam uma variabilidade 

histórica em contraposição aos discursos religiosos cristãos que adotam hermenêutica bíblica 

condenadora da homossexualidade?  

 

Entre discursos progressistas e conservadores 

 

 A ADF realizada foi mediada, inicialmente, por uma Análise Temática (AT) 

(BRAUN e CLARKE, 2006), que viabilizou a construção de nove padrões ou categorias de 

discursos utilizados pelas Igrejas Inclusivas: 1) Histórico de fundação; 2) Hermenêutica 

bíblica não condenadora da homossexualidade; 3) Conhecemos a realidade de homossexuais; 

4) Homossexualidade sacralizada; 5) Normas de conduta; 6) Livre-arbítrio; 7) Promessa de 

transformação; 8) Missão expansionista e; 9) “Igreja Inclusiva não é ‘Igreja gay’”. 

 Analisamos esses discursos de três modos específicos: I) em termos das funções ou 

‘orientações para ação’ que assumem, considerando que a função desses discursos estão 

intimamente ligadas a modos de operação do poder (FOUCAULT, 1979) – esses modos estão 

sempre presentes nos discursos das pessoas, quando estas emitem discursos de resistência ou 

de regulação (NOGUEIRA, 2001); II) Em termos de quais subjetividades são disponibilizadas 

pelos discursos, preocupação inerente a uma ADF (ARRIBAS-AYLON e WALKERDINE, 

2008; WILLIG, 2008) e; III) Em termos de como uma mesma igreja articula discursos não só 

distintos/ variáveis, mas contraditórios – a contradição implica identificar nos textos os 

significados dominantes/ hegemônicos e os significados subordinados, podendo salientar 

processos de resistência. De fato, nas ACD, a noção de contradição se relaciona com os 

conceitos de luta, poder e desconstrução das formas de conhecimento dominantes e 

cristalizadas (NOGUEIRA, 2001). 

 Os padrões discursivos das Igrejas Inclusivas analisadas, respectivos modos de 

operação do poder nos discursos e subjetividades disponibilizadas: 
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1) Histórico de fundação: Quando apresentam o relato do histórico de fundação, os 

discursos de algumas Igrejas tomam o surgimento da Igreja como um projeto de Deus – 

revelação ou chamado divino – voltado para todas as pessoas (sobretudo, as excluídas) e/ou 

contam uma história vitoriosa de expansão institucional de uma Igreja que se consolidou ao 

longo dos anos e expandiu, aumentando, além do número de fiéis, o número de filiais. Essa 

ênfase na consolidação e/ou expansão do número de fiéis e de filiais tem como 

função/orientação para ação possível posicionar a instituição como lugar de credibilidade, 

dado o crescente número de pessoas que se tornam adeptas. Consequentemente, x fiel é 

posicionado, confortavelmente, no discurso, como ‘mais um’ dentre xs demais fiéis, ao invés 

de figurar como única pessoa a querer adentrar naquele espaço. E isso disponibiliza, 

subjetivamente, o sentimento de apoio e confiança. Assim, a ideia de expansão oferecida 

pelos discursos que contam o crescimento da instituição desde sua criação também parece 

ajudar a desfazer a conotação de que igrejas cristãs que não condenam a homossexualidade 

possam figurar como qualquer absurdo – teve início com quatro jovens que começaram a 

reunir-se como Grupo de oração em junho de 2010 (...), mas na medida em que o tempo 

passava novas pessoas agregaram-se ao grupo (...).e hoje temos a imensa alegria em dizer 

que estamos dando mais um passo de fé e crescimento (...), já completa dois anos de sua 

existência (Igreja 10). 

2) Hermenêutica bíblica não condenadora da homossexualidade: Esses discursos 

enfatizam que podem existir interpretações da Bíblia que, diferentemente das 

convencionalmente realizadas, não condenam a homossexualidade, posto que a interpretações 

condenatórias seriam historicamente descontextualizadas. São discurso que oferecem 

confiança/credibilidade à ideia de que a homossexualidade não é pecado, uma vez que 

fundamenta essa ideia no livro sagrado dxs fiéis, a Bíblia cristã, o que posiciona a Igreja 

Inclusiva como instituição religiosa diferente de igrejas cristãs não inclusivas, que realizam 

hermenêutica condenatória. E, desse contexto que não condena com respaldo bíblico para tal, 

decorrem implicações para a subjetivação dxs fieis LGBT cristãs e cristãos claramente 

distintas das que poderiam ocorrer nos contextos condenatórios – Neste tempo o pastor (...) já 

havia descoberto que a Bíblia não condenava a homossexualidade e que tudo não passava de 

construções teológicas preconceituosas e traduções maliciosas de algumas palavras das 

Escrituras (Igreja 4); 

3) Conhecemos a realidade de homossexuais: os discursos institucionais denotam 

conhecer a realidade vivida por pessoas homossexuais, enfatizando o sofrimento psíquico, 

decorrente da inadequação a um contexto social heteronormativo (sobretudo, o contexto da 
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família e de igrejas cristãs não inclusivas), e outras dificuldades cotidianas ligadas à expressão 

das sexualidades - Temos uma casa de apoio que oferece moradia, alimentação e toda 

estrutura para àqueles que enfrentam dificuldades familiares devido sua sexualidade (...). 

Pedimos sua atenção, que análise com carinho nosso pedido (...)! Não temos a quem recorrer 

a não ser às pessoas que já sofreram ou sofrem algum tipo de discriminação e preconceito 

(Igreja 7). 

4) Homossexualidade sacralizada: os discursos apresentam uma concepção de 

homossexualidade tida como benção divina, dada a priori por Deus (portanto, essencialista, 

não passível de escolha/ mudança) e ligada ao amor. A assunção de uma concepção teológica 

da homossexualidade como benção divina posiciona a Igreja Inclusiva como diferente de 

igrejas cristãs não inclusivas, que tomam as relações homoeróticas como pecado. Além disso, 

esses discursos assumem função de organizar as sexualidades no marco normativo do 

essencial (BUTLER, 1993/2008), já que inatas porque, desde sempre, foram dadas por Deus. 

Isso posiciona o sujeito fiel como sujeito possuidor de um fundamento originário imutável, 

sua estática identidade sexual, sua orientação desde sempre definida. Depois, pela via 

teológica que toma a sexualidade como sinônimo de amor, é possível que os discursos tenham 

força não necessariamente de anular a relação da sexualidade com o prazer, mas de marcar 

certo distanciamento da vinculação entre homossexualidade e prazer em favor da noção de 

homossexualidade que vincula sexualidade à espiritualidade - A Igreja (...) valoriza a 

diversidade sexual, encarando o fato como uma benção de Deus. Afinal, todos somos criados 

por Ele, e quem apresenta orientação sexual diversa do comum sabe que isso é inato, 

ninguém procura ou opta em sentir algo, sente-se e pronto (...). O Salvador trouxe o valor do 

Amor para o mundo. O Amor ao Pai e ao próximo como bem maior (...). O que não podemos 

esquecer ao viver nenhum aspecto de nossa vida, inclusive o aspecto sexual, é de buscar o 

Amor. E no caso da sexualidade refere-se também ao Amor sensual entre os parceiros (Igreja 

1); o amor é algo divino e não vemos este sentimento entre iguais como perversão ou doença, 

mas como outro aspecto da diversidade humana, não passível de escolhas ou mudanças 

(Igreja 10). 

5) Normas de conduta: os discursos ressaltam como xs fieis devem se comportar 

dentro e fora da Igreja (não procurando a igreja para ‘pegação’, não confundindo liberdade 

sexual com atos de ‘libertinagem’, evitando ir a ‘lugares comprometedores’, etc.)  e como 

devem vivenciar os relacionamentos sexuais, primando-se pelas relações estáveis, 

monogâmicas, fiéis e baseadas no amor. Assumimos que as normas têm como função 

organizar a vivência das sexualidades dxs fiéis, dentro e fora da instituição, no interior de 
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discursos do amor romântico (Bloch, 1995; Lobato, 2012), vinculando relacionamento 

estável, amor e monogamia. É preciso ressaltar que essa vinculação pode não ser problemática 

de uma primeira vista. Contudo, no que tange aos aspectos subjetivos possíveis de serem 

discutidos, se posta como obrigatoriedade, ou única configuração legítima de vivência de 

relacionamentos em detrimentos outros modelos, sim, a vinculação destes elementos pode 

figurar como problemática para aquelxs fiéis cristãs/ cristãos que não desejam viver relações 

estáveis, para xs fiéis adeptos de relações poligâmicas e/ ou que primam muito mais pelo 

prazer que a vivência da sexualidade pode proporcionar. Por esse motivo, essa mesma 

vinculação pode operar como instrumento definidor dos limites daquilo que uma determinada 

igreja possa compreender como promíscuo ou, simplesmente, inadequado para ser vivenciado 

por suas/ seus fiéis - para sermos verdadeiramente cristãos e buscar agradar a Deus com o 

nosso viver, precisamos seguir seus preceitos no nosso dia a dia. Repreendendo o que 

claramente identificamos como tentações do mundo que não levam a Deus nem a felicidade e 

dar vazão ao trabalho diário de construir um Amor com alguém que complete nosso desejo 

(Igreja 1); A nossa orientação pastoral recomenda ‘respeito’ ao ambiente (...). Uma 

homossexualidade santificada implica na prescrição de condutas discretas e monogâmicas, 

de um modo geral. Quem procura o ambiente religioso para ‘conhecer pessoas’ ou ‘fazer 

pegação’, está no lugar errado (...). As igrejas inclusivas têm que trabalhar na construção de 

um relacionamento de fidelidade, amor e cumplicidade, mesmo sabendo que a sociedade é 

tão indiferente a esses aspectos (...). Deus destinou o ser humano à realização sexual por 

amor. Deus destinou o ser humano a relacionamentos estáveis, que crescem e se aprofundam 

(...). Por exemplo, um rapaz heterossexual que tem sua companheira e sai na rua paquerando 

ou ficando com outras mulheres está em pecado, mas já um rapaz homossexual que vive um 

relacionamento estável com outro rapaz, cuidando e zelando do seu companheiro, sem traí-

lo, claro que tem uma vida santa (Igreja 4). 

6) Livre-arbítrio: Esses discursos remetem ao Caráter condicional do livre-arbítrio 

que preconizam as condições de ‘liberdade’ de escolha dxs fiéis. Diante das Normas de 

conduta existentes nestas instituições, pensamos que o uso de discursos deste tipo pode 

inscrever, na ideia de salvação (ou não salvação), que é balizadora da liberdade de escolha, 

um dispositivo de autocontrole/ auto regulação dxs fiéis. Compreendemos, aqui, que esse 

dispositivo de auto regulação, inevitavelmente, pode favorecer o cumprimento de normas 

institucionais relativas às sexualidades. Portanto, é possível que, a cada a consideração dos 

modos de organização das sexualidades pelxs fiéis, ponha-se em marcha a atuação desse 

dispositivo, sobretudo quando estxs fiéis se percebam diante de modos de vivências da 
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sexualidade que possam lhes parecer como institucionalmente inadequadas e que, portanto, 

lhes façam prejulgar o risco de não ser salvo - origem do inimigo. Deus criou todos os seres 

pensantes com liberdade de escolha, todos estes possuem “livre arbítrio” (...). Deus assim 

também criou os seus anjos, com o livre poder de escolher suas ações bem como ser 

responsável por suas consequências (Igreja 4). 

7) Promessa de transformação: Aqui, os discursos ratificam a possibilidade de 

mudança de vida dxs fiéis pela restauração, cura, libertação, salvação e transformação de 

hábitos. Por um lado, essa Promessa de transformação pode posicionar a instituição religiosa 

como uma das portas de saída da condição de abjeção/exclusão dxs fiéis relativa à 

sexualidade. Por outro lado, ela pode, concomitantemente, reforçar, pela 

mudança/transformação nos hábitos de vida dxs fiéis, os próprios discursos institucionais que 

normatizam as sexualidades – Transformação – pregamos um Evangelho de transformação 

de vida, recomeço, mudanças de dentro para fora (...). Você vai a uma igreja ouve algumas 

palavras e chora e sai de lá vira a esquina e continua praticando as mesmas faltas. 

Arrependimento leva a uma mudança de vida completa, leva a uma transformação genuína 

ao caráter de Cristo (Igreja 4); 

8) Missão expansionista: Esta categoria se refere aos discursos que anunciam a missão 

de pregar para todas pessoas e aos discursos que, expressamente, realizam convites à 

participação de fiéis nas instituições inclusivas e/ou ratificavam desejo de expansão e 

procedimentos para alcançar esse fim. No geral, o procedimento de alcance de mais fiéis é 

feito pelo uso da primeira pessoa do plural (que faz referência ao pronome ‘nós’). O uso da 

primeira pessoa do plural constitui recurso discursivo que posiciona x fiel LGBT como co-

participante e, logo, como co-responsável da tarefa de expansão institucional. Isso pode 

disponibilizar sentimentos de responsabilidade e de importância pela função atribuída, a tarefa 

de convencer outras pessoas a aderirem àquela instituição a que elx pertence – Através da 

implantação de Igrejas, da revitalização de Igrejas, da internet e nosso trabalho com ações 

de compaixão e justiça, nós vamos expandir o nosso alcance substancialmente nos próximos 

anos. (...) se tornará um nome conhecido por um número crescente de pessoas como um lugar 

onde todos/as são bem vindos/ as (Igreja 2); Você tem a intenção de abrir núcleos filiais da 

Igreja (...)? Sim, temos como promessa do Senhor alargar nossas fronteiras e temos um 

sonho ministerial de estarmos em todos os estados do Brasil para juntos alcançarmos todas 

as nações (Igreja 10). 

9) “Igreja Inclusiva não é ‘Igreja gay’”: Esses discursos versam sobre uma inclusão 

generalizada de fiéis (não só homossexuais). No entanto, a ideia de se voltar para todas as 
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pessoas, sobretudo as excluídas de outras igrejas, é, em alguns casos, sintetizada pela 

afirmação feita por estas instituições de não quererem ser vistas como instituições gays. Por 

um lado, quando uma Igreja Inclusiva se afirma como tal pela negação de que é gay, ela é 

posicionada nos discursos, com relação específica a este aspecto, como uma igreja que não é 

diferente. É, portanto, posicionada nos discursos como igreja cristã igual as não ditas 

inclusivas, que também se voltam para todas as pessoas (portanto, também não são gays). É 

certo que, malgrado a condenação destxs, as igrejas cristãs convencionais também não se 

denominam como igrejas heterossexuais, mas como igreja para todas as pessoas. Não o são, 

obviamente, mas se afirmam como tal. Portanto, em relação a este aspecto, posicionando-se a 

Igreja Inclusiva como igual a outras instituições religiosas cristãs, os discursos disponibilizam 

às/ aos fiéis LGBT o sentimento do conforto de uma adequação social mediada pela inclusão 

geral que diz que, independentemente da opção sexual, naquele espaço, todxs são cristãs e 

cristãos, todos são iguais no aspecto da crença religiosa. 

Por outro lado, embora o alcance de cunho geral destas instituições (voltando-se para 

todas as pessoas) figure, sim, como um aspecto positivo nos discursos, a necessidade de se 

auto afirmar pela negação de que é gay ‘pode’, para ‘algumas’ igrejas inclusivas, estar 

cumprindo aí uma outra função, que é de afastar da igreja as conotações pejorativas relativas 

ao termo gay. Por conseguinte, uma vez que essas conotações pejorativas relativas ao termo 

gay se referem às práticas sexuais, essa função discursiva, pela negação de ser gay, interliga-

se também ao cumprimento, ou reforço das Normas de conduta que são, para as instituições, 

instrumentos discursivos de controle das práticas homoeróticas de fiéis, definindo o que é ou 

não é promíscuo, como devem se relacionar, que lugares não podem ir, etc. - Vocês são uma 

Igreja gay? Não. (...) é uma Igreja para todas as pessoas (igreja inclusiva); na igreja há 

bastante homossexuais pelo fato de não fazermos acepção de pessoas (homossexuais são 

discriminados nas demais Igrejas), mas ainda assim prevalece um grande número de 

heterossexuais em nossas reuniões (...). Vocês ensinam que Jesus era gay?  Jamais. Essa é 

uma das perguntas mais absurdas que escutamos. (...). Nosso público na verdade são os 

excluídos; pessoas que não encontram uma boa recepção nas igrejas onde frequentam (Igreja 

15). 

Percebemos que, em conjunto, os textos das Igrejas Inclusivas deste estudo não 

utilizam um único tipo de discurso para se auto apresentar.  Assim, o texto de cada igreja se 

constitui a partir de uma articulação de discursos diferentes e/ou contraditórios.  De fato, no 

interior de discursos contraditórios, algumas Igrejas utilizam, concomitantemente, discursos 

para se apresentar como diferentes de Igrejas não inclusivas (Hermenêutica bíblica não 
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condenatória da homossexualidade; Conhecemos a realidade de homossexuais; 

Homossexualidade sacralizada), mas também discursos que as posicionavam como iguais 

àquelas não inclusivas (“Igreja Inclusiva não é ‘Igreja gay’”; Missão expansionista; 

Promessa de transformação; Normas de conduta; Livre-arbítrio). Em suma, utilizam uma 

combinação de discursos progressistas e conservadores para se direcionarem às/ aos fiéis. 

 Exibindo orientações para ação distintas, a análise dos modos como os discursos 

diferentes e/ou contraditórios se articulam no interior do texto de uma mesma Igreja Inclusiva 

permitiu inferir que um conjunto de discursos compõem a base normativa destas instituições: 

Normas de conduta, Homossexualidade sacralizada, Promessa de transformação, Livre-

arbítrio e “Igreja Inclusiva não é ‘Igreja gay’”. E que os discursos que adotam uma 

concepção teológica de homossexualidade como benção (Hermenêutica bíblica não 

condenadora da homossexualidade e Homossexualidade sacralizada), marcavam, no sentido 

foucaultiano, uma ‘variabilidade histórica’ conceitual ligada a mudanças em práticas cristãs.  

 Ademais, é de extrema relevância considerar que os anos que sucederam a coleta 

desses dados (ano de 2013) foram tempos de avanço da extrema direita no país apoiado por 

setores evangélicos ultra conservadores, que rechaçam a população LGBT, que falam em 

ditadura gayzista no país. E, sim, apesar da nossa análise destacar, no bojo do movimento 

heterogêneo das Igrejas Inclusivas, que há a presença de discursos conservadores, é inegável 

que marcam diferencial em relação aos discursos fascistas religiosos. Nesse sentido, também 

pode ser dito que as análises críticas deste trabalho figuraram como pretenso contributo no 

movimento de abertura de espaço religioso às pessoas LGBTs – isso aqui é possível pela 

defesa da liberdade religiosa para xs que se veem como religiosxs, não pelo incentivo à 

qualquer religiosidade em específico.  

 Assim, as análises aqui tecidas foram feitas tão somente no sentido de, 

eventualmente, ajudar a pôr em destaque elementos que possam, eventualmente, servir de 

reflexão para revisão das normas institucionais de algumas Igrejas Inclusivas, ou melhor, 

revisão via indagação crítica daquilo que termina sendo alvo de normatização de algumas 

dessas instituições – os corpos de fiéis, os mesmos corpos que pretendem emancipar, livrar 

das marginalizações operadas por instituições religiosas não ditas inclusivas.. 
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