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RESUMO 
 
O neopentecostalismo cresce no Brasil na mesma medida em que crescem acusações de 
suas características fundamentalistas. Não é para menos: muito se discute sobre como o 
Estado brasileiro, desde muito tempo envolto numa laicidade problemática, tem se tornado 
palco de investidas deste segmento religioso da sociedade. O humor é uma das formas de 
(contra) ataque, criticando a inadequação da religiosidade intolerante a um mundo plural e 
secularizado. Analisamos essa crítica em três charges do site “Um Sábado Qualquer”, com 
enquadramentos que ora tratam explicitamente com a religião, ora sugerem tratar do pastor 
Silas Malafaia, notório líder político-midiático do meio evangélico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neopentecostais 1. Fundamentalismo 2. Secularização 3. Humor 
4. Estado Laico 5. 
 
ABSTRACT 
 
The neo-pentecostalism grows in Brazil as much as the accusations made to it's 
fundamentalists characteristics. And it couldn't be any different: a lot is said about how the 
Brazilian State, since long ago wrapped in laicity issues, has been affected by this religious 
segment of society. Humor is one way to (counter) attack, critizing how inadequate 
intolerant religion is to a plural and secularized world. We analyze the critic seen in three 
cartoons from the website "Um Sábado Qualquer" ("Any Onther Saturday"), with 
frameworks that cover the religion itself and also pastor Silas Malafaia, notorious midiatic 
and political leader among the evangelicals. 
 
KEY-WORDS: Neo-pentecostals 1. Fundamentalism 2. Secularization 3. Humor 4. Laic 
State 5. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Certa feita, Carlos Ruas criou a charge abaixo: 
 

 
 

Figura 1: Charge “Em homenagem a alguns fanáticos que sempre me dizem por email que...”. 
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/650-em-homenagem-a-alguns-fanaticos-que-sempre-me-dizem-

por-e-mail-que/ 
 
 

A frase na charge não é apenas um dito popular, mas uma adaptação de um 

versículo5 pertencente ao conjunto de narrativas bíblicas cristãs. A expressão emerge no 

vocabulário de adeptos do cristianismo a partir do momento que questões relativas à fé e à 

crença são ameaçadas ou escarnecidas. Isso porque o cristianismo é uma religião baseada 

na fé e na crença em Deus e em seu filho Jesus que viveu em forma humana há mais de 

dois mil anos e inspiraram os textos que estão registrados na Bíblia. Dessa maneira, os fiéis 

cristãos tomam os versículos bíblicos como regras de conduta para toda a vida (CÉSAR, 

2000). 

O humor, porém, mostra-se disposto a brincar e a atacar algumas ações de 

lideranças cristãs. O riso foi oficialmente contido e combatido por um longo período de 

tempo durante a Alta Idade Média, por volta de 476 a 1000 d.C. A Igreja Católica 

considerava o ato de rir uma rebelião contra Deus e uma profanação da autoridade do clero. 

Na visão da liderança religiosa da época, rir era uma ferramenta criada pelo diabo, isto é, 
                                                             
5 O versículo em questão foi escrito por S. Paulo aos povos gálatas e diz: “Não se deixem enganar: de Deus 
não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá” (Gl. 6.7). 
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uma força do mal para profanar a imagem da Igreja, a posição suprema de Deus e a ordem 

social dogmaticamente vigente. Então, visto pela Igreja como profano em sua essência, o 

riso historicamente esteve associado diretamente a questões de cunho político-religioso e 

chegou a ser considerado uma possessão demoníaca pela inquisição (MINOIS, 2003). 

Mas o riso sobreviveu àquela época e, mesmo com o anúncio de alguns pensadores 

acerca de sua morte e do seu esvaziamento (MINOIS, 2003), o humor ainda é uma forma 

de ataque, muitas vezes incômoda para as autoridades político-religiosas. Nossa proposta 

parte de produções do humor de Carlos Ruas, cartunista do portal “Um Sábado Qualquer”, 

que se apropria da representação do pastor neopentecostal Silas Malafaia para tecer uma 

crítica a modos de exercícios da religião cristã. O corpus selecionado para a análise é 

constituído por três tirinhas de Carlos Ruas encontradas em diferentes categorias dispostas 

no portal e seus respectivos comentários. A metodologia empregada para a análise consiste 

na operacionalização do conceito de enquadramento (BATESON, 2002; GOFFMAN, 

1986), que nos permite identificar as formas como o pastor é mostrado e quais os sentidos 

das representações. Antes, porém, historicizamos a ascensão dos neopentecostais 

especialmente no meio político, apontamos alguns traços fundamentalistas do segmento e 

apresentamos a problemática relação do Estado brasileiro com o princípio da laicidade no 

contexto da secularização. 

 

1. EVANGÉLICOS NA POLÍTICA: ASCENSÃO E CARACTERÍSTICAS DO 

NEOPENTECOSTALISMO 

 

A participação de líderes evangélicos no cenário político nacional não é um 

fenômeno recente. O crescimento do número de políticos ligados de forma declarada ao 

credo religioso cristão data do início da década de 1980. Desde então, o fenômeno faz 

emergir uma série de discussões acerca da laicidade do Estado e de um processo de 

secularização controverso. Todavia, é preciso definir de quais “evangélicos” estamos 

falando para não cairmos no erro de generalizar religiosos que, independente da crença na 

mesma entidade sobrenatural, não são semelhantes em suas atitudes tanto na política quanto 

na sociedade. 
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        Em linhas gerais, a maioria dos evangélicos com atuação na política está ligada a 

igrejas de denominações pentecostais e neopentecostais. Para entendermos o que isso quer 

dizer, faremos uma breve contextualização acerca da origem e das mutações do campo 

religioso cristão ao longo dos anos. É sabido que o cristianismo é uma religião que surgiu 

com a Igreja Católica Apostólica Romana (CÉSAR, 2000). Por muito tempo, em um 

mundo ocidental dividido entre eras “antes de Cristo” [A.C.] e “depois de Cristo” [D.C.], o 

catolicismo foi responsável por determinar um modo de vida que dizia sobre tudo e regia 

sobre uma maioria esmagadora. Porém, o catolicismo sofreu intensos questionamentos com 

o decorrer dos tempos até que, no século XVI, no ano de 1517, Martinho Lutero deu início 

a uma importante reforma na Alemanha. 

A partir do movimento reformador, responsável por denunciar alguns 

comportamentos do clero considerados abusivos, hereges e, sobretudo, dissonantes de uma 

interpretação bíblica dita mais esclarecida, os protestantes, como se convencionou chamar 

os reformadores, deram início ao primeiro grande cisma do cristianismo. Dentro do cenário 

protestante, outras divergências hermenêuticas e litúrgicas foram surgindo de modo com 

que cada grupo criasse sua própria denominação evangélica. O termo “evangélico” vem 

desse momento da história, ou seja, evangélico era (e é) o cristão protestante crente no 

evangelho de Jesus (CÉSAR, 2000). 

As primeiras denominações evangélicas com atuação no Brasil são chamadas de 

denominações históricas.6 Segundo Mendonça (2008), essas denominações sempre foram 

mais fechadas em si mesmas na intenção de reforçar e preservar suas identidades frente às 

intensas revoluções de normas e valores da sociedade brasileira. Em uma interpretação do 

protestantismo brasileiro, Mendonça (2008) aponta que desde a década de 1960 igrejas 

protestantes históricas não estão envolvidas de maneira direta na política nacional. Segundo 

o autor, a maioria dessas igrejas preferiu o afastamento do cenário político, o que significou 

desarticulação de movimentos e projetos políticos transformadores (MENDONÇA, 2008). 

Todavia, no início do século XX o pentecostalismo encontrou solo fértil em terras 

brasileiras e o feito trouxe consigo insumos capazes de mudar de maneira drástica a 

participação de evangélicos na política. O pentecostalismo nasceu dentro de igrejas 

                                                             
6 São denominações históricas: Episcopal (1800), Anglicana (1810), Luterana (1824), Presbiteriana (1859), 
Batista tradicional (1867) e Metodista (1876) (CAMARGO, 1973). 
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protestantes norte-americanas sob a liderança de John Wesley, fundador da denominação 

metodista. As práticas pentecostais adentraram o território brasileiro em 1910, quando um 

grupo de missionários se instalou no nordeste com o objetivo claro de implantar igrejas. O 

Estado, declarado laico no início da era republicana, passou a garantir a liberdade de cultos 

e, consequentemente, a implantação desse novo movimento religioso (CÉSAR, 2000). 

O pentecostalismo é a vertente denominacional cristã que mais cresceu durante o 

século XX e cresce ainda nos dias atuais. Essa popularidade chega a ser classificada como 

“um dos fenômenos culturais mais surpreendentes da atualidade” (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2002, p. 86). Para melhor compreender a história e as vertentes do 

pentecostalismo no Brasil, um grupo de pesquisadores procurou, nas últimas décadas, 

dividir os períodos em três “ondas” distintas (MARIANO, 1996). A primeira onda consiste 

no início de todo o processo logo na primeira década do século. Conhecida como 

“pentecostalismo clássico”, a onda abrange o período entre os anos de 1910 e 1950, que vai 

desde a implantação da primeira igreja pentecostal no país no nordeste brasileiro até a 

consolidação de fato da prática em todo o território nacional.7 

A segunda onda é denominada “pentecostalismo neoclássico” ou intermediária, pois 

corresponde ao período que marca a expansão e a inauguração de igrejas mais recentes por 

volta da década de 1950. Esse processo de expansão ficou conhecido como “cruzada 

nacional de evangelização”, realizado por dois missionários norte-americanos com o intuito 

de propagar atos de curas físicas dentro dos templos. O alvoroço atraiu milhares de fiéis 

para as igrejas com a mesma promessa de cura, fenômeno que provocou uma nítida 

fragmentação entre as igrejas da primeira onda e as igrejas fundadas nesse segundo 

momento.8 

A terceira onda pentecostal recebeu um prefixo “neo” antes do termo justamente 

para designar a vertente que mais cresceu nos últimos anos. Como o próprio prefixo indica, 

o movimento dos novos pentecostais, ou neopentecostais, surgiu na metade da década de 

1970, fundado por brasileiros, e se transformou em igrejas ativas nas décadas de 1980 e 

1990. O pensamento de igrejas neopentecostais possui forte apego literal aos fundamentos 
                                                             
7 São igrejas pentecostais da primeira onda: Congregação Cristã no Brasil (1910), Assembleia de Deus (1911) 
e Igreja do Evangelho Quadrangular (1951) (CAMARGO, 1973; GUIMARÃES, 2016). 
8 É uma igreja da segunda onda: Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962) (GUIMARÃES, 2016). 
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bíblicos e, conforme descrito por Stott (1999), organiza-se em torno de um discurso que 

prega que a experiência difundida dentro dos templos deve ser levada para fora deles, isto 

é, que o discurso dogmático deve ser universalizado. O resultado dessa postura ultrapassa 

os limites da mera pregação de uma verdade religiosa e entra na esfera de uma “visão 

teológica que não abre espaço para a reflexão e o questionamento, uma vez que questionar 

induz seus membros a se distanciarem da vontade de Deus” (OLIVEIRA, 2015, p. 74).9 

Algumas pessoas ligadas a igrejas (neo)pentecostais10 estão organizados para atuar 

de forma ativa na política. As articulações em partidos, as alianças em busca de votos e as 

candidaturas impulsionadas dentro dos templos são explícitas. Para Vital e Lopes (2012) o 

pertencimento a uma igreja (neo)pentecostal e o apoio de lideranças dessas igrejas 

contribui, muitas vezes, para o êxito de um candidato ou candidata. Isso porque as igrejas 

(neo)pentecostais estão presentes em quase todos os locais: em conglomerados urbanos e 

rurais, em bairros de luxo e em comunidades periféricas, na programação televisiva, 

radiofônica, na internet, nas livrarias e até mesmo em agências de turismos com pacotes à 

gosto do cliente “gospel”. 

Mas não há uma correlação imediata e positiva entre a presença e a penetração de 

igrejas e políticos ligados a denominações neo(pentecostais) e ações positivas em prol dos 

direitos humanos. Vital e Lopes (2012) são enfáticos em apontar que “não podemos 

esquecer [que] há também um caráter poluidor que o pertencimento pentecostal pode 

provocar em determinados contextos” (VITAL, LOPES, 2012, p. 74). A participação de 

pessoas ligadas a novos movimentos religiosos cristãos na política coloca em voga um 

caráter proselitista de doutrinação e faz emergir discussões mais amplas acerca do 

fundamentalismo religioso. 

Com relação ao assunto, Türcke (1995) identifica que pessoas fortemente religiosas 

estão, de certo modo, desenraizadas na sociedade, pois assistem à relativização – ou até 

mesmo à queda – de alguns de seus fundamentos que se mantiveram enraizados por muito 

                                                             
9 São igrejas da terceira onda: Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1976), Igreja Universal do Reino de 
Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Igreja Renascer em Cristo (1986), Igreja Mundial 
do Poder de Deus (1998) (GUIMARÃES, 2016). 
10 Termo utilizado para abarcar em uma mesma nomenclatura tanto os pentecostais da primeira e da segunda 
onda quanto os neopentecostais da terceira onda. 
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tempo. O autor aponta que os abalos dos estados sociais são ininterruptos e que as 

movimentações que profanam o sagrado, como o humor, são intensas. Oro (1995), por sua 

vez, tece uma definição do sujeito protestante fundamentalista. Segundo ele, trata-se de um 

“cristão que é militante contra a teologia liberal nas igrejas ou contra as mudanças nos 

valores culturais ou nos costumes, tais como as que estão relacionadas ao humanismo 

secular” (ORO, 1995, p. 38). 

        O fundamentalismo, portanto, só pode ser decifrado e entendido a partir de um 

contexto onde aspectos da “origem” foram sucumbidos. Estamos nos referindo a uma 

concepção que deseja que dogmas regentes de experiências dentro de igrejas sejam 

universalizados de modo que os mesmos dogmas sejam inteiramente aplicados a uma 

sociedade que já passou por intensas e complexas modificações acerca de questões de fé e 

crença. No que se refere ao campo da política, o fundamentalismo religioso tal como 

descrito acima é visto na forma como parte dos evangélicos lança mão de aspectos 

dogmáticos e de interpretações literais da Bíblia na composição de projetos de leis e de 

demais emendas na Constituição Brasileira.  

Em um país que se pretende laico, e em se tratando de secularização, a presença do 

fundamentalismo se torna problemática. Todavia, a fim de compreender a seguir os 

enquadramentos de Carlos Ruas em suas produções, convém uma discussão mais crítica e 

revisitada sobre a questão do secularismo e da laicidade em terras brasileiras. 

 

2. PARA REVISITAR A SECULARIZAÇÃO E A LAICIDADE NO BRASIL: O 

CASO DA FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA (FPE) 

 

O conceito de secularização, alicerçado em ideais iluministas, consiste na 

“racionalização das organizações modernas e na autonomização crescente das instituições e 

das práticas sociais com relação à religião” (WILLAIME, 2012, p. 157). Montero (2013) 

destaca que a história do secular tem relação com “o modo como o Ocidente definiu sua 

modernidade e a religião, em oposição ao mundo medieval” (MONTERO, 2013, p. 14). 

Laicidade possui significado parecido, todavia, está mais ligada ao status jurídico e político 

de determinada nação. Ainda de acordo com Montero (2013), a “laicidade deu origem a um 

conjunto de regimes jurídico-políticos que, a partir do século XVIII, substituíram as 
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filosofias teocráticas por um modelo de governo fundado no reconhecimento das liberdades 

individuais” (MONTERO, 2013, p. 14). Contudo, no Brasil, a atuação da FPE no 

Congresso coloca em xeque essas (e outras) definições e, assim como demais autores 

(CASANOVA, 1994; DUARTE, 2012; GIUMBELLI, 2008; MARTINO, 2016; 

MONTERO, 2012, 2013; TAYLOR, 2010; WILLAIME, 2012), nos convida a refletir tanto 

no conceito de laicidade quanto no conceito de secularização. 

Em 1889, a proclamação do regime republicano no Brasil suscitou um amplo debate 

com a intenção de (de)limitar os direitos políticos e econômicos da Igreja Católica. Um ano 

depois, em 1890, Ruy Barbosa assinou o decreto nº 119-A e oficializou a laicidade do 

Brasil, feito que destituiu os efeitos civis de sacramentos da religião católica, tais como 

batismo, matrimônio e extrema-unção. O Brasil deixou de confessar uma religião oficial, 

mas a fronteira que visava separar religião e política apresentava algumas lacunas. 

Logo após a separação entre Igreja e Estado, representantes católicos, não satisfeitos 

com os auspícios laicos, deram início a uma série de contestações e pressões a fim de que 

fosse reconhecida a preeminência do catolicismo na construção da nacionalidade brasileira 

(GIUMBELLI, 2008). O empenho da liderança católica foi, em partes, recompensado no 

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

nas escolas e que o casamento religioso recuperaria a sua validade civil. Além disso, o texto 

de 193411 previa uma “colaboração” entre Estado e religiões, isto é, conferia liberdade e 

autonomia jurídica aos diferentes credos religiosos no Brasil. 

Giumbelli (2008) e Montero (2012, 2013), com vistas na constituição da laicidade e 

do processo de secularização no Brasil, dão exemplos de como o controle do Estado com 

relação aos modos de exercício da religiosidade na vida pública possuiu, desde sempre, 

certa fragilidade e acordos de benefício mútuo. Não nos cabe aqui adentrarmos ao campo 

do Direito e esmiuçarmos os textos da lei e suas implicações para as instituições religiosas. 

Também não queremos dizer que a religião, com a declaração de um Estado laico, não 

esteve (e está) isenta de restrições. Todavia, “mais importante [é] a ideia tácita de que os 

coletivos religiosos [têm] condições para se autorregularem de modo a se manterem dentro 

dos limites das leis” (GIUMBELLI, 2008, p. 83). 

                                                             
11 O texto da Constituição de 1934 é resultado de outros textos, como a Constituição de 1891, leis de 1893 e o 
Código Civil de 1917. 
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À vista disso, a construção da laicidade brasileira se deu em meio a embates, 

conflitos, barganhas e ambiguidades para as delimitações dos direitos e da influência da 

Igreja na vida pública. A partir do início do regime republicano, a Igreja de modo legal 

“perde seus poderes civis, mas o catolicismo permanece como matéria prima da construção 

da nacionalidade, disputando com o positivismo [...], mas reinando, quase absoluto, no 

coração das classes populares” (MONTERO, 2013, p. 22). Em outras palavras, a religião 

cristã manteve (e mantém) uma referência bíblico-fundamentada para construir partes de 

um imaginário nacional e conferir fundamentos éticos e morais para a constituição da vida 

pública e um país que, desde a declaração de sua laicidade, nunca foi “suficientemente forte 

para produzir uma doutrina política que tomasse como ilegítima a atuação política da Igreja 

e suas manifestações no espaço público” (MONTERO, 2013, p. 23). 

Nessa toada, a secularização torna-se um conceito que, de modo semelhante, precisa 

ser revisitado. Em um país secular, tal como a gênese do conceito, há um processo gradual 

de retirada da autoridade religiosa diante da afirmação de uma jurisdição laica sobre todos 

os aspectos da vida pública. Mas a presença da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) na 

política fragiliza o paradigma da secularização, sobretudo no que diz respeito à autonomia 

das instituições e das práticas sociais com relação à religião, isto é, a restrição do religioso 

apenas a uma esfera privada (CASANOVA, 1994; MONTERO, 2013; WILLAIME, 2012).  

Frente Parlamentar Evangélica (FPE) - ou “bancada evangélica” - é o nome dado ao 

conjunto de políticos vinculados assumidamente a uma denominação religiosa cristã com 

atuação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nas últimas eleições foram eleitos 

199 deputados e cinco senadores adeptos à Frente que hoje é a segunda maior do país. 

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

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

país (VITAL, LOPES, 2013). 

Então, em um cenário religioso com condições para a inserção da religião na vida e 

nas decisões públicas, a questão não é mais o debate da laicidade do Brasil ou o quanto as 

instâncias da vida pública estão apartadas da religião, visto que ambos os conceitos 

(laicidade e secularização) sofreram (e sofrem) ajustes “à moda brasileira”. A questão que 

se coloca, bastante ligada ao campo da comunicação, é entender e analisar como a relação 

entre religião e política, institucionalizada na figura da FPE, é criticada; isto é, as 
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repercussões e embates sobre as formas como a FPE (e seus demais aliados) se posicionam 

acerca de temáticas de impacto na vida pública. Uma das maneiras de se criticar é através 

do humor. Vamos a ele. 

 

3. HUMOR, CRÍTICA E CONTROVÉRSIA: O (CONTRA) ATAQUE AO 

FUNDAMENTALISMO  

 

A condenação do riso pela Igreja Católica (como citado na Introdução) é de certa 

forma atualizada em vários casos contemporâneos em que humoristas são questionados por 

ataques à religião. A Justiça arquivou um processo em que o pastor Marco Feliciano 

alegava que o canal humorístico do YouTube, “Porta dos Fundos”, cometeu “ultraje ao 

culto” no vídeo “Especial de Natal”, veiculado em 23 de dezembro de 2013 (CRUZ, 2015). 

Já o deputado evangélico Marcelo Aguiar (DEM-SP) apresentou representação ao 

Ministério Público Federal (MPF) contra “Tá no Ar”, com a alegação de que esse programa 

humorístico da Rede Globo praticou intolerância religiosa no quadro “Galinha Preta 

Convertidinha”, apresentado no dia 19 de fevereiro de 2015 (LOPES, 2015). 

Não é novidade o humor midiático causar controvérsia quando toca no tema 

religioso, seja com enfoque nas instituições, seja na fé. Na década de 1960, o “Monty 

Python”, sexteto de humoristas, satirizou com um tipo de humor ácido e agressivo os usos e 

costumes da sociedade britânica. O grupo ficou famoso graças ao programa de TV “Monty 

Python’s Flying Circus” (O Circo Ambulante dos Monty Python), e, no sentido de atacar a 

religião, podemos também destacar um dos filmes do grupo: “A Vida de Brian” (1979) cuja 

trama é baseada numa paródia satírica da vida e obras de Jesus.  

 
O polêmico filme recebeu uma infinidade de críticas e de elogios devido à forma 
irreverente como tratou temas bíblicos e religiosos. Em síntese, a história se passa 
no ano 33 D.C., na Judeia, e mostra uma sociedade que sofre com a pobreza e o 
descaso dos governantes. Brian Cohen (Graham Chapman) é interpretado como o 
salvador dos judeus e recebe a missão de livrar o povo da miséria. Uma das cenas 
mais controversas do filme é a cena da crucificação (GUIMARÃES, 2015, p.77). 

 

Se na Idade Média alguns pais da Igreja alegavam que “Jesus nunca riu” (MINOIS, 

2003), entende-se a dificuldade do sagrado em lidar com o que considera profano. Mas para 

além da questão teológica, por que a crítica humorística incomoda tanto? Faz-se necessário, 
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então, desdobrarmos as características do humor para entender o fenômeno. O filósofo 

francês Henri Bergson (2004), no primeiro de três pequenos textos reunidos no livro “O 

riso: ensaio sobre a significação da comicidade”, apresenta três axiomas sobre o humor e o 

riso. De acordo com o autor, (I) não há comicidade fora daquilo que é propriamente 

humano, (II) o riso é acompanhado por certa insensibilidade e (III) o riso precisa de eco 

(BERGSON, 2004). 

Em primeiro lugar, como dito por Rabelais e Aristóteles, o ser humano é o único ser 

capaz de rir. E, mesmo quando rimos de um animal ou de um objeto, estaríamos rindo da 

algo “humano” nestes seres não humanos. O segundo ponto diz da necessidade de um 

distanciamento emocional: quem ri precisa suspender, ao menos provisoriamente, a empatia 

e compaixão que tem sobre aquele que se ri. Por fim, o riso é social: mesmo quando rimos 

sozinho, rimos a partir de um aprendizado com outros sujeitos - e por isso, por exemplo, 

uma piada que funciona em certa língua pode não causar o riso em outra. Sendo assim, o 

russo Vladimir Propp (1992) tece um quarto axioma. Para ele, (IV) o riso está ligado a 

condições de ordem histórica, social, nacional e pessoal (PROPP, 1992).  

Bergson destaca ainda o que pode provocar o riso. No clássico exemplo da pessoa 

que escorrega em uma casca de banana e cai, o autor aponta que não é a mudança de 

condição que provoca o riso, pois uma queda voluntária não teria o mesmo efeito (a não ser 

que simulasse uma queda involuntária, como no caso dos palhaços de circo). O riso é 

provocado pela presença de certa rigidez mecânica, quando era de se esperar maleabilidade 

e flexibilidade vívida (BERGSON, 2004). 

A partir dos axiomas e assertivas sobre o humor e o riso, encontramos certo 

“padrão” nas críticas à religiosidade feita pelos comediantes. Uma vez que a condição 

histórica e social se dá em um momento da história do Brasil de maior visibilidade e 

atuação da FPE, notamos um (contra) ataque ao desejo desenfreado por poder de grupos 

religiosos, em especial os membros de denominações neopentecostais. O riso que tende a 

ser suscitado ocorre, ou não, a depender de aspectos como meio social e posicionamentos 

individuais dos sujeitos engajados em defender discursos e pontos de vistas. Em vários 

casos, o humorista assume a defesa do Estado Laico em contraponto ao ataque a este 

princípio constitucional, ataque visto na atuação político-midiática, sobretudo de lideranças 

(neo)pentecostais, “rígidas” em seus dogmas e indispostas à convivência harmoniosa com 
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crenças, credos e modos de vida distintos. Vamos, portanto, ao caso das críticas ao pastor 

Silas Malafaia no portal “Um Sábado Qualquer”. 

 

4. ENQUADRAMENTOS DE MALAFAIA EM “UM SÁBADO QUALQUER” 

 

O blog “Um Sábado Qualquer” é de autoria do chargista Carlos Ruas, jovem de 30 

anos. Criado em 2009, se apresenta como um espaço onde se “mostra irreverência e muito 

humor em seus quadrinhos para falar de um dos temas mais polêmicos do mundo: a 

religião”.12 O blog, que alega possuir uma média de 40 mil acessos diários e mais de 700 

mil seguidores em sua página oficial no Facebook, é divido em categorias temáticas para  

facilitar buscas de interesse do leitor. “Deus”, “Adão”, “Eva” e “Luci” são alguns dos 

personagens (e categorias) do blog. Para nossas análises, interessa o enquadramento dado 

aos (neo)pentecostais na categoria “Apóstolo Zeferino”. O personagem é um pastor 

estereotipado, cujas práticas são criticadas no humor das produções, conforme o exemplo: 

 

 
Figura 2: Tirinha “Não use o nome de Deus em vão!” da categoria “Apóstolo Zeferino”. 

Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1434-nao-use-o-nome-de-deus-em-vao/ 
 

De imediato, chamou nossa atenção o fato de haver um personagem desenhado de 

forma diferente do padrão do personagem Zeferino (FIG. 2). Quem seria “o outro 

Zeferino”? Pela careca, roupas e conteúdo das falas, identificamos nele a representação do 

pastor Silas Malafaia. Curiosamente, ao pesquisar “Malafaia” no sistema de busca do blog, 

encontramos outra charge que também compõe nosso corpus de análise (FIG. 3). Nesta 

charge, o pastor aparece citado de modo literal. 

                                                             
12 Disponível em: <http://www.umsabadoqualquer.com/sobre/>. Acesso em 08 nov. 2016. 
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Silas Malafaia, de 58 anos, também é psicólogo e se apresenta em sua conta na rede 

social Twitter como pastor e presidente da “Assembleia de Deus - Vitória em Cristo” e 

apresentador do programa de TV “Vitória em Cristo”.13 Anteriormente chamado 

“Impacto”, o programa está há mais de 30 anos ininterruptos no ar e é transmitido para 

várias cidades do Brasil, em horários comprados na Rede Bandeirantes e na Rede TV. 

 
Defender a fé cristã e os princípios e valores éticos, morais e espirituais da Igreja 
de Jesus Cristo. Este tem sido o objetivo do pastor Silas Malafaia, que desde a sua 
juventude tem sido um incansável propagador do Evangelho, sendo reconhecido 
atualmente no Brasil e no exterior por seu ministério frutífero e expressivo até 
mesmo no meio secular. O pastor Silas coordena e apresenta o programa Vitória 
em Cristo (...), alcançado altos índices de audiência. Sua versão dublada para o 
inglês é exibida em mais de 200 países, alcançando cerca de 670 milhões de lares 
na Europa, no Oriente Médio, na África e na Ásia (VITÓRIA EM CRISTO).14 

 

Envolvido em várias controvérsias, o pastor alcançou visibilidade considerável e 

conseguiu, com discursos em tons agressivos, bastante espaço em programas de emissoras 

televisivas, como, por exemplo, o “Na Moral”, da Rede Globo, e o “De frente com Gabi”, 

do SBT. Também participou de forma muito ativa nas redes sociais digitais na promoção da 

campanha de Marcelo Crivella para prefeito do Rio de Janeiro (RJ), o que não deixou de 

suscitar o riso em (para) alguns, devido à mudança de posição em relação ao pastor da 

Universal (SENSACIONALISTA, 2016). Malafaia pode ser descrito como um adversário 

ferrenho dos movimentos LGBT, pró-legalização do aborto e das pautas da esquerda. 

Antes das análises das charges e tirinhas, convém esclarecer que fizemos análises de 

enquadramento, ou seja, procuramos metamensagens (BATESON, 2002), mensagens em 

que os interlocutores definem a situação, respondem à pergunta “o que está acontecendo 

aqui?” (GOFFMAN, 1986). O humor é o gênero textual, o enquadramento: os textos são 

feitos para fazer rir, a metamensagem principal é que “isto é uma brincadeira” (BATESON, 

2002). Mas não é um riso qualquer: como outros textos, as charges e as tirinhas costumam 

fazer um humor assumidamente crítico, que avalia e julga (por meio de um quadro de 

valores) o sujeito ou o objeto do qual se ri. 

                                                             
13 Disponível em: <https://twitter.com/pastormalafaia?lang=pt>. Acesso em 08 nov. 2016. 
14 Disponível em: < http://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/gw-pr-silas-detalhe/?cod=406>. Acesso 
em 08 nov. 2016. 
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“Isto é uma brincadeira” é uma metamensagem que traz uma ambiguidade difícil, 

mas instigante, para o pesquisador. Da mesma forma que pode ser observada simulações de 

combate até mesmo na brincadeira dos mamíferos não humanos (BATESON, 2002); 

também nas sociedades humanas observa-se que o humor ritualizado, ainda que se pretenda 

não violento, pode ser uma forma de conflito ao criticar, julgar (e por isso exige 

insensibilidade, como visto em Bergson (2004)). Se por um lado “isto é brincadeira” 

significa “estas ações nas quais estamos presentemente engajados não denotam o que as 

ações representadas denotariam”, por outro lado o enquadramento é muito estável, passível 

de ser problematizado, e por isso melhor traduzível no enquadre “será isto brincadeira?” 

(BATESON, 2002). O humor pode tanto ser usado para criar ficção (exagerando, 

estereotipando), como para dizer uma verdade, sob o pretexto de se tratar apenas de ficção 

(“é só uma brincadeira”). Feito este preâmbulo, partimos para a análise de três tirinhas 

(FIG. 3, FIG. 4 e FIG. 5). 

 
Figura 3: Tirinha “Malafaia está em um relacionamento sério com Deus”. 

Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1020-malafaia-esta-em-um-relacionamento-serio-com-deus/ 

 

“Deus”, personagem recorrente das tirinhas de Carlos Ruas, muitas vezes duramente 

criticado, se irrita com o status de relacionamento do Facebook do pastor Silas Malafaia.15 

                                                             
15 Não conseguimos confirmar, mas, possivelmente, Malafaia compartilhou o status em seu Facebook pessoal 
inspirando a tirinha. 
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“Em um relacionamento sério” tende a indicar que dois sujeitos estão em um namoro, 

embora seja uma frase parodiada para construir outros sentidos. O sentido evocado pelo 

enquadre da tirinha indica que Malafaia não se comporta de acordo com os preceitos da 

religião que professa. Por isso a irritação de “Deus” ao ler que está “em um relacionamento 

sério” com o próprio pastor. Na Figura 4 vemos: 

 

 
Figura 4: Tirinha “Perigo no poder”. 

Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1561-perigo-no-poder/ 
 

Carlos Ruas, ao ter como foco o pastor Malafaia, escolhe outro foco para agregar 

sentido à sua produção: o fundamentalismo islâmico representado pela mulher vestindo 

uma burca, a criança enforcada, o terrorista com uma arma, barba grande e turbante ao lado 

de um barril de petróleo e em meio a uma guerra. Qual seria o país do personagem 

interlocutor do pastor? Não sabemos. Mas o sentido que emerge na Figura 4 é irônico: “o 

grande êxito” de se ir para a política defender as interesses do próprio Deus se mostra um 

grande fracasso, conforme as imagens que caracterizam o fundamentalismo islâmico e a 

expressão de surpresa do pastor. A mensagem é: política e religião devem permanecer 

separadas. Por sua vez, na Figura 5 vemos: 
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Figura 5: Tirinha “Bancada evangélica tenta dar às igrejas poder de questionar o Supremo”. 
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/bancada-evangelica-tenta-dar-as-igrejas-poder-de-questionar-o-

supremo/ 
 

Para produzir sentido na Figura 5, além de fazer referência ao então presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao STF e à FPE, Ruas coloca uma legenda 

anterior e outra posterior em sua própria tirinha. Na primeira legenda, lemos: 
 
A proposta representa a próxima ofensiva da bancada evangélica que conseguiu 
aprovar sob o comando de Eduardo Cunha a isenção de impostos sobre repasses a 
pastores. 
 

Na segunda legenda, lemos: 
 
A bancada religiosa prepara uma nova ofensiva na Câmara para, desta vez, 
aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui as igrejas na lista 
de instituições capazes de propor ação direta de inconstitucionalidade ou ação 
declaratória de constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
Para analisar a proposta, o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
formou uma comissão especial composta em sua esmagadora maioria, por 
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parlamentares a favor da medida. A comissão se reunirá por mais 40 sessões e o 
objetivo dos evangélicos é aprovar o projeto até o final do ano. 
 

 A Figura 5, juntamente com as legendas elaboradas por Ruas, expõem um quadro 

crítico vivido em nosso país: o conflito entre setores da sociedade e parlamentares 

evangélicos. Os motivos das discussões conflituosas são variados, mas, em linhas gerais, 

podemos destacar a utilização dos preceitos das escrituras bíblicas na tentativa de regular 

alguns comportamentos de não adeptos do cristianismo, o embasamento bíblico-cristão nos 

processos legislativos em um país laico e, nesse caso específico, o ataque aos direitos de 

LGBTs. O humor de Ruas propõe que é preciso estar atentos aos sinais de um 

fundamentalismo religioso que penetra na política para agir de modo “legal” na figura de 

líderes religiosos como Malafaia.  

Duarte (2009) declara que “a invocação do religioso na ação política evangélica 

torna a presença desses religiosos não apenas pública, mas produtora de efeitos 

especialmente para a pauta de garantias dos direitos humanos” (DUARTE, 2012, p. 64). O 

que a autora chama atenção – e que nós queremos enfatizar – é que a crença religiosa 

transformada em ferramenta para a construção de leis e ataque dos direitos de minorias é 

prejudicial. Ruas capta essa essência nas Figuras 3, 4 e 5 (e também nas Figuras 1 e 2 

trazidas para o texto a título de exemplo) e lança mão de um humor crítico para (contra) 

atacar as principais inciativas não somente de Silas Malafaia, como de toda uma FPE 

imersa em ações centradas na defesa da “família, da moral e dos bons costumes” de acordo 

com crenças religiosas cristãs que, não raras vezes, vão de contraposição a valores 

preteridos por uma sociedade diversa e plural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das reflexões de Bergson (2004), Propp (1992) e das análises das 

representações do pastor Silas Malafaia em tirinhas de Carlos Ruas em “Um Sábado 

Qualquer”, percebemos que (I) a comicidade acontece dentro daquilo que é propriamente 

humano: somos os únicos capazes de seguir uma religião, e também de rir dela. (II) O riso é 

acompanhado por certa insensibilidade, no caso, a partir do momento em que Ruas não se 

importa, isto é, não se compadece com as emoções do pastor Malafaia e de seus seguidores 

ao representar, por exemplo, “Deus” irritado por “estar em um relacionamento sério” com o 
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líder evangélico. Inclusive, Ruas parece, em muitas ocasiões, querer mesmo provocar 

alguns dos possíveis interlocutores tidos por ele como fanáticos. (III) O riso precisa de eco, 

e o eco costuma ser positivo na comunidade de leitores habituais de Ruas. (IV) Rir de 

Malafaia nessas ocasiões está ligado a condições de ordem histórica (ascensão de igrejas 

(neo)pentecostais), social (conhecimento do perfil e das controvérsias de Malafaia), 

nacional (crescimento e força da (FPE)) e pessoal (crenças e escolhas individuais por 

modos de vida). 

Entendemos que o humor de Ruas ataca Malafaia pela “rigidez” de seu 

comportamento fundamentalista - desrespeitoso aos modos de vida “diferentes” - e os 

limites que a secularização exigiria para separar religião do Estado. Se o (contra) ataque ao 

desrespeito do Estado laico nos parece válido, é necessário problematizar até que ponto o 

humor não acaba por generalizar críticas, fomentando preconceitos por meio de 

estereótipos. Declaradamente ateu, Ruas às vezes “escorrega” em sua proposta de provocar 

reflexões e acaba por fazer uma militância agressiva, o que alimenta seu público com 

hostilidades contra os cristãos evangélicos de modo geral. O fato nos lembra a máxima de 

Bergson (2004) que o humor deve ter uma função social, que muitas vezes “castiga os 

costumes”, promove um “aperfeiçoamento geral”; mas que, evidentemente, não o torna 

necessariamente justo ou bondoso, “culpando inocentes” e “inocentando culpados”. 

Vale destacar que os enquadramentos propostas nas charges e tirinhas de Ruas são 

validados por sujeitos e grupos que não se sentem tolerados e respeitados pelos 

(neo)pentecostais fundamentalistas. Mas, seja como for, ateus, praticantes de outras 

religiões, LGBTs e até mesmo evangélicos são capazes de rir daquele(s) que atacam suas 

estimas, suas imagens e seus direitos. Se o ditado popular estiver correto, rir pode ser o 

melhor remédio. Ou, quem sabe, o único disponível. 
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