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Ninguém se conhece a si próprio sem ter sido provado, e 
ninguém pode vencer sem ter combatido. 

S. Agostinho

Pois eu sei! – gritou Emília
Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, 

das que ninguém desconfia.
Só isso.

Memórias da Emília – Monteiro Lobato 
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||| Prefácio
Todo ato de tomar a palavra implica  

a construção de uma imagem de si.

Ruth Amossy (2013, p. 9)

Desbravar o universo da disciplina Retórica é encantar-
se pelos corredores de uma das disciplinas mais antigas que 
abarcam os estudos das Ciências da Linguagem. Caracterizada 
e ressignificada ao longo da história por diversos detentores do 
saber em diferentes áreas do conhecimento, como linguística, 
filosofia, etc., a Retórica mudou sua roupagem e presença no 
universo acadêmico por várias vezes e, em meados do séc. 
XX, ganhou nova força, caracterizando-se como um campo 
científico modalizado e atualizado para as discussões da prática 
da linguagem do mundo moderno, essencialmente vinculada à 
argumentação.

Ao aprofundar-se neste campo de investigação, Guilherme 
Beraldo de Andrade presenteia-nos com as especificidades da 
Retórica e da Argumentação, conduzindo-nos detalhadamente 
à compreensão do desenvolvimento da disciplina ao longo 
do tempo. Desde Aristóteles até as novas configurações que 
enviesam as análises propostas neste e-book, suportado 
também pelos escritos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 
Meyer (1994) e Reboul (2000), o autor destaca e caracteriza o 
aspecto argumentativo na construção do discurso.   

Embasado por esse dispositivo teórico supracitado, 
Guilherme apresenta uma pesquisa cujo cerne de análise tange 
o limiar de entendimento entre Retórica e Argumentação para o 
estudo dos argumentos do deputado e pastor Marco Feliciano 
em uma entrevista concedida ao UOL / Folha de São Paulo. Seu 
objeto de análise, a entrevista, é, certamente, um objeto que 
nos provoca a curiosidade e o interesse imediato pela leitura 
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e a compreensão de quais argumentos estão presentes no 
discurso do orador analisado e, ademais, como tais argumentos 
funcionam na construção do discurso desse deputado-pastor, 
uma figura pública tão polêmica em suas colocações frente ao 
seu auditório.

Com muito critério e rigor teórico-analítico, o autor nos leva 
ao conhecimento e ao entendimento de como Marco Feliciano 
tornou-se conhecido e passou a ter presença significante nas 
mídias, além de ser autoridade em seus discursos. Mostra-nos, 
porém, que para o orador estudado, a preocupação ao proferir 
discursos recai, especialmente, à evidência de argumentos, 
sobrepondo-se à tangibilidade dos mesmos. Assim sendo, 
as observações de Beraldo nos levam a pensar se, para o 
deputado-pastor, a relevância recaída ao proferir discursos 
estava dispensada ao seu interesse como deputado e/ou pastor 
ou, sobretudo, ao impacto midiático que tal discurso pode(ria)
causar. Essa tomada de posição nos possibilita a apreensão 
não só da personalidade de Feliciano, mas também de seu 
procedimento argumentativo/persuasivo.

O percurso de escrita proposto por Guilherme inicia-
se nos pressupostos da perspectiva teórico-analítica que 
já mencionamos acima, a saber, a Retórica. Apresentados 
os pressupostos epistemológicos que sustentam seu lugar 
de observação e de compreensão do funcionamento dos 
argumentos nos trechos da entrevista analisada, somos 
motivados, por meio de um direcionamento atento e envolvente, 
a adentrar nas questões da multiplicidade de um discurso 
multifacetado em que política e religião estão entrelaçadas 
na figura de um mesmo representante, o já citado deputado-
pastor Marco Feliciano. 

Dessa forma, Beraldo pontua como os discursos (político e 
religioso) são caracterizados e materializados por Feliciano, de 
modo que sua argumentação seja potencializada e materializada 
em seu dizer, evidenciando a autoridade que lhe é inerente. É 
neste ponto que, pelo olhar do autor, criticamente respaldado 
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por referenciais teóricos da contemporaneidade, conhecemos 
os argumentos que sustentam o discurso político-religioso 
analisado em seu corpus de estudo. Envoltos por seu caminho 
de pesquisa, somos instigados a refletir sobre as técnicas 
argumentativas utilizadas pelo orador como estratégia de 
persuasão. 

Em suas considerações finais, pautado pelas análises 
minuciosas que apontam o funcionamento dos argumentos 
utilizados por Feliciano em seu discurso político-religioso nos 
trechos analisados, Guilherme nos instiga mais uma vez a pensar 
como essa investigação linguística nos conduz ao ethos de 
Marco Feliciano, principalmente como, ao marcar-se como 
religioso evangélico, o deputado e pastor corrobora para o 
fortalecimento (ou não) da adesão dos fiéis a suas falas. 

Encontramos na obra Análise retórica do discurso de um 
deputado-pastor profunda relevância tanto acadêmica quanto 
social. Os objetivos de Guilherme Beraldo, aqui tratados com 
extremo cuidado, apresentam-se neste e-book como um 
estudo essencial e pontual para que possamos avançar nos 
conhecimentos retóricos, em especial, aqueles que observam a 
relação de discursos que se entrelaçam nos âmbitos político e 
religioso. Sua proposta se apresenta como um trabalho inovador, 
necessário e importante para avançarmos nas reflexões 
sobre o funcionamento dos argumentos nos discursos, em 
especial, sobre as questões político(as)/religioso(as). Após 
examinar essa análise, o leitor compreenderá claramente 
como “a retórica é o encontro dos homens e da linguagem na 
exposição de suas diferenças e de suas identidades” (MEYER, 
1991, p. 41) e conhecer, retoricamente, o discurso e as marcas 
do deputado-pastor Marco Feliciano. É uma obra que, por 
seu desenrolar, trabalha a linguagem em seu funcionamento 
tratando de questões fundamentadas em nossa sociedade 
que, indubitavelmente, nos convida à leitura reflexiva.

Outono de 2019 
Tatiana Sousa
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||| INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado, resultante de uma dissertação 

de mestrado, analisou a estrutura retórica do discurso de um 
pastor evangélico enquanto ocupante de um cargo político 
eleitoral. A questão principal é a identificação das técnicas 
argumentativas de persuasão usadas nesse discurso e os 
efeitos de sentido dele decorrentes.

O material analisado constitui-se na entrevista concedida 
pelo deputado e pastor evangélico Marco Feliciano ao programa 
(on-line) “Poder e Política” do portal UOL e da Folha de São Paulo, 
conduzida, na ocasião, pelo jornalista Fernando Rodrigues, 
oportunidade em que o deputado se apresenta como pastor 
e político. 

As transformações da sociedade atual impactam a forma 
de realização de um discurso, na medida em que este passa 
não só a refletir as crenças do orador, mas, também, outros 
interesses e significados pretendidos. Pareceu-nos interessante 
promover um estudo quanto ao tema, já que em um regime 
democrático laico, fundamentado em sufrágios universais 
pontuais, lideranças das mais diversas religiões e crenças vêm 
alcançando o cargo público no Brasil de Deputado Federal em 
função de votação expressiva de fiéis e seguidores.

A entrevista concedida exterioriza nuances argumentativas 
merecedoras de compreensão e identificação, manifestadas 
pela linguagem e seus significados implícitos, justificando a 
aplicação da Retórica para a análise do texto, tendo em vista que 
essa é capaz de descobrir os meios de persuasão relacionados 
a qualquer assunto, consoante Aristóteles (2005).

Na atualidade, os agentes políticos buscam defender seus 
discursos heroicamente, gerando uma influência – positiva ou 
negativa – em sua forma de recepção, pois, como estrutura 
básica de persuasão, a retórica determina a discussão para 
alternativas viáveis. 
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Como principal hipótese, analisamos a receptividade do 
discurso proferido pelo deputado no contexto do auditório 
universal. Noutro aspecto, analisamos suas estratégias de 
manipulação e o seu ethos. O trabalho aqui apresentado 
não contemplou os elementos de prosódia apresentados na 
entrevista, bem como seus aspectos imagéticos, o que, por 
certo, pela dimensão e importância, podem vir a ser abordados 
em oportunidade futura.

O material selecionado foi a transcrição da entrevista oral 
concedida por Marco Feliciano a um jornalista/auditório, 
caracterizado como universal frente ao meio de veiculação 
(Web). O discurso selecionado direcionou o arcabouço teórico 
escolhido, privilegiando o estudo da manipulação da linguagem 
por parte do orador mediante o auditório.

Quanto à metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica 
acerca dos elementos de argumentação, comparando os dados 
coletados para fins de exposição. No que tange à reprodução 
do corpus, haja vista o mesmo se veicular através da internet, 
foi utilizada a ferramenta QuickTime Player, versão 10.3, para 
visão e audição da entrevista. A transcrição do discurso foi 
obtida junto ao próprio produtor da entrevista (UOL/Folha 
de São Paulo) através de página específica da internet. Nossa 
fundamentação teórica da Retórica e Argumentação foi 
realizada através dos seguintes autores: Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005), Meyer (1994), Aristóteles (2005) e Reboul (2000).  

O interesse maior para a publicação deste material através de 
um e-book, materializa a percepção de que a temática analisada 
merece discussões abertas, indiferentemente à posição social 
daqueles envolvidos, eis que relaciona um fenômeno político 
com a sociedade em si, vinculando paixões e argumentos de 
grande valor. 



A RETÓRICA E A 
INTERPRETAÇÃO 
DOS DISCURSOS

CAPÍTULO 1
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Um saber não controverso é,  
frequentemente, um saber dogmatizado. 

Tende a gerar intolerância e a  
institucionalizar a mediocridade. 

Sob uma aparência salvífica, tende  
a esmagar os contra-poderes 

e a amordaçar o fulgor do pensamento  
interrogativo na irrequietude da sua liberdade.

Rui Alexandre Grácio1 

Neste capítulo, serão explanados os elementos teóricos 
que dão suporte ao estudo realizado. O discurso do deputado-
pastor Marco Feliciano, objeto de nosso estudo, apresenta 
nuances complexas que possibilitam a utilização de análises 
teóricas e metodológicas multidisciplinares. Contudo, nos 
filiaremos ao campo teórico da Retórica e Argumentação, 
tal qual defendido por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 
Perelman (2004), Reboul (2000) e Meyer (1991), dentre outros.

||| A argumentação. A retórica.  
||| A nova retórica.

O Estruturalismo Linguístico predominou no início do século 
XX, com relevância para os estudos de Ferdinand de Saussure. 
Citado por Borba (1998), Saussure define a língua como um 
sistema de signos. É a parte social da linguagem, devendo o 
falante obedecer as regras a ela inerentes, estabelecidas pela 
comunidade a que está vinculada, ressaltando que, na teoria do 
mestre genebrino, ainda há destaque de forma para a existência 
da fala (concebida na tríade linguagem, língua e fala), que vem 
a ser a exteriorização das combinações realizadas pelo sujeito 
falante.

1 GRÁCIO, R. A. Consequências da retórica. Para uma revalorização do múltiplo 
e do controverso. Coimbra: Pé de Página Editores, 1998. 
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A separação do estudo de cada parte da mencionada tríade 
situa o objeto da linguística, notadamente aquela que estuda a 
língua (priorizada por Saussure) e a que estuda a fala. No que diz 
respeito à língua, tem-se que ela é considerada uma estrutura 
com elementos de valor específicos definidos, chamada, pois, 
de Estruturalismo.

Qualquer texto demonstra e infere elementos manipuladores 
desconhecidos pelo auditório em geral, capazes de serem 
exteriorizados pelo pesquisador somente através da análise 
de suas condições textuais de produção. Neste contexto é que 
se impõe a Retórica e Argumentação.

Num senso comum, a retórica é muitas vezes tomada como 
“embromação” e falsidade. Cientificamente, a retórica é a 
utilização de argumentos em uma função. Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005) a explicitam com a arte de argumentar, ao passo 
que Reboul (2000) a propõe como “a arte de persuadir pelo 
discurso”.

Meyer (1998, p. 17) a define como: “a arte de bem falar, de 
mostrar a eloquência diante de um público para ganhá-lo para 
a sua causa. Isso vai da persuasão à vontade de agradar: tudo 
depende precisamente da causa”. Por sua vez, apresenta-nos 
Reboul (2000, p. XIX): 

A lei fundamental da retórica é que o orador – aquele 
que fala ou escreve para convencer – nunca está 
sozinho, exprime-se sempre em concordância com 
outros oradores ou em oposição a eles [...] Para ser bom 
orador, não basta saber falar; é preciso saber também 
a quem se está falando, compreender o discurso do 
outro, seja esse discurso manifesto ou latente, detectar 
suas ciladas, sopesar a força de seus argumentos e 
sobretudo captar o não dito. 

Quanto à dualidade persuasão versus convencimento, 
Perelman (2004) destaca ser a primeira realizada através de 
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meios irracionais, ao passo que a segunda se dá através de 
meios concebidos como racionais. Persuadir vem a ser mais do 
que convencer, na medida que acrescenta a força necessária 
para a prática de uma ação. Convencer seria tão somente a 
primeira fase. Ainda, para Abreu (2009, p. 25): “Argumentar é a 
arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar 
informação, é falar à razão do outro, demonstrando, provando 
[...] Persuadir é saber gerenciar relação, é falar à emoção do 
outro”. 

Tendo Aristóteles no seu berço, a ciência retórica, em 
seus primórdios, analisava os discursos orais, na medida da 
inexistência (ou pouca existência) dos discursos escritos2. A 
retórica gozou prestígio até o fim do século XVI, quando veio 
a cair em extremo desuso. Dentre seus críticos notabilizou-
se Descartes, o qual propunha a inexistência de qualquer 
desacordo em um discurso passível de argumentação, 
prevalecendo a regra cartesiana3. Após sua quase extinção, 
alcançou nova vida na década de 1950 quando da publicação 
do “Tratado da Argumentação” por Chaïm Perelman e Lucie 
Olbrechts-Tyteca, obra essa já tida como clássica e universal 
do pensamento contemporâneo tal qual a aristotélica. Nesse 
estágio, alcançou-se o que agora chamamos de “nova retórica”.

Assim, há um nítido paralelo entre a retórica e a argumentação, 
na medida em que a persuasão se fundamenta nas técnicas 
argumentativas dirigidas na busca do convencimento. 
Pressupõe-se assim sempre a existência de um orador, dirigindo-
se a um auditório, na busca de seu convencimento quanto a 
uma tese específica.

Ora, o auditório vem a ser “o conjunto de pessoas que 
queremos convencer e persuadir” (ABREU, 2009, p. 41). Fica a 
seu encargo a recepção ou não da argumentação do orador. 

2 Por isso que ainda no cotidiano faz-se referência à retórica como uma forma 
de falar bem.
3 A regra cartesiana determina que, sempre que duas pessoas possuírem 
opiniões contrárias acerca de uma mesma coisa, uma delas está enganada, 
muito embora nenhuma das duas possua a verdade em si, pois, se tivesse, 
conseguiria forçar o convencimento da outra. 
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É pois a quem se orienta todo o discurso. Ao auditório “cabe o 
papel principal para determinar a qualidade da argumentação 
e o comportamento dos oradores” (PERELMAN; OLBRETCHS-
TYTECA, 2005, p. 27). 

O orador deve sempre promover os esforços necessários 
para adequar seu discurso ao auditório a que se dirige, sob pena 
da não efetivação da persuasão. Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005, p. 26-27) destacam que “o importante, na argumentação, 
não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou 
probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ele se dirige”. 
Isto é, deve-se conhecer prévia e adequadamente o auditório 
para se conseguir uma boa argumentação, principalmente os 
valores que por ele são aceitos e comungados.

Cada grupo singular espelha-se um auditório particular, isto 
é, definido consoante elementos que o fazem homogêneo e 
específico (mesmo que sejam poucas pessoas ou até mesmo 
uma multidão). Em tal situação, a articulação argumentativa 
fica favorecida na percepção dos valores do auditório, o que 
favorece o discurso persuasivo direcionado.

Contudo, há a pretensão do auditório dito universal; 
aquele que albergaria todas as especializações. Neste 
haveria um auditório não particular, sem paixões próprias e 
sem preconceitos. Para Reboul (2000, p. 93), seria um ideal 
argumentativo. Partindo-se de sua potencial concretização, o 
orador “sabe que está tratando com um auditório particular, 
mas faz um discurso que tenta superá-lo, dirigido a outros 
auditórios possíveis que estão além dele”. O auditório universal 
alberga todos, sendo paradigma para o julgamento de uma 
argumentação.  

A contribuição fundamental perelmaniana reside no estudo 
detalhado das técnicas utilizadas para o convencimento, isto é, 
os “recursos discursivos para se obter a adesão dos espíritos: 
apenas a técnica que utiliza a linguagem para persuadir e para 
convencer” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 8). 
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Se diz “nova retórica” pois, ao buscar a fundamentação do 
valor em si (por exemplo: o que é justo e o que não é justo), 
Perelman e Olbrechts-Tyteca expõem uma lógica calcada na 
antiga retórica aristotélica, a que chamam argumentação. De 
certa forma, novamente são destacadas as três esferas do 
raciocínio trazidas por Aristóteles na Antiguidade: o analítico, 
o dialético e o sofístico. 

Quanto à dualidade retórica versus dialética, convém 
relembrar que Aristóteles as coloca em um único plano, sendo 
uma a contrapartida da outra, na medida em que ambas têm 
em comum o fato de conseguirem provar ou não uma tese, 
serem universais, poderem ser ensinadas (existe a técnica), 
distinguirem o verdadeiro e o aparente4 e, por fim, utilizarem 
dois tipos idênticos de argumentação: a indução e a dedução. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 3), Descartes 
quis trazer como característica maior da razão a evidência, 
sendo racional somente algo demonstrado através das ciências 
naturais, o que lhe suscita o questionamento original quanto a 
ser a razão totalmente incompetente nos campos que escapam 
ao cálculo e de onde nem a experiência nem a dedução 
lógica possam fornecer a solução de um problema, o que nos 
sucumbiria aos instintos e sugestões. 

A argumentação não teria respaldo senão quando passível 
de prova, de forma que o estudo da técnica de argumentação 
seria a análise das técnicas discursivas para convencimento/
adesão de um auditório. A argumentação, pois, viria a ser 
construída em função deste último, como sempre defendido 
por Aristóteles.

Fiorin (2014, p. 23) nos esclarece quanto aos estudos de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca: 

4 A dialética busca a distinção entre o verdadeiro silogismo e o sofisma, 
enquanto a retórica procura distinguir o elemento persuasivo do simples 
engodo (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 8-9).
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Os autores, insatisfeitos com a aplicação da lógica 
formal às decisões humanas, partem do princípio 
de que quase todos os negócios humanos não se 
fundam em demonstrações lógicas, mas em raciocínios 
contingentes, prováveis, possíveis. Sua nova retórica 
é uma volta à Aristóteles, para examinar as provas 
dialéticas elaboradas nos Tópicos e utilizadas na 
Retórica, que constituem as bases de um estudo das 
técnicas discursivas visando a obter a adesão dos 
espíritos.

Plantin (2008) define que a argumentação está vinculada à 
arte de pensar corretamente; a retórica à arte de bem falar e a 
dialética à arte de bem dialogar, o que fundamenta o raciocínio 
original aristotélico e, por consequência, a nova retórica de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca. Em esplêndida sinopse, Ferreira 
(2010) define que a Retórica atual é cheia de saúde, ofertando 
caminhos para a interpretação dos discursos ao invés de ensinar 
a produzi-los.

||| O sistema retórico
Para Aristóteles, a retórica pode ser dividida em quatro 

partes, que seriam, ao final, as partes pelas quais se compõem o 
discurso: a invenção (heurésis), a disposição (taxis), a elocução 
(lexis) e a ação (hypocrisis).

A invenção (heurésis) é o estudo que o orador realiza para 
seleção dos argumentos a serem apresentados para o auditório. 
Subentende-se nesta etapa a existência dos três gêneros do 
discurso: judiciário, deliberativo (ou político) e epidíctico, na 
medida em que o autor resume a três as espécies de auditório. 

Gêneros do discurso são enunciados que possuem 
similitude de conteúdo temático, construção composicional e 
estilo. Quer dizer, eles agrupam textos que têm propriedades 
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e características em comum, numa vinculação indireta com 
as atividades humanas; por tal razão que sua variedade é 
praticamente infinita.

Aristóteles propunha a existência de apenas três gêneros 
de discurso. Essa classificação era suportada na percepção 
que o auditório tinha do discurso: na expressão de sua opinião 
sem maiores conflitos, alcançamos o gênero epidíctico (ou 
laudatório); quando instiga uma discussão e deliberação, temos 
o gênero político (ou deliberativo), ao passo que, na expressão 
de um julgamento, fundamenta-se o gênero judiciário. 

Considerando que os enunciados que compõem cada gênero 
são decorrentes do embate entre pontos de vista distintos, nos 
apresenta Fiorin (2006, p. 69):

A aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, 
concomitantemente, ao aprendizado dos modos sociais 
de dizer, os gêneros. Mesmo que alguém domine bem uma 
língua, sentirá dificuldade de participar de determinada 
esfera de comunicação se não tiver controle do(s) 
gênero(s) que ela requer. É por isso que há pessoas 
que conversam brilhantemente, mas são incapazes de 
participar de um debate público ou de discursar para 
uma grande plateia. 

Assim, mostra-se relevante a classificação dos gêneros do 
discurso já trazida na antiguidade por Aristóteles, haja vista 
que, a partir de sua definição, caberia ao orador a seleção dos 
argumentos passíveis de serem utilizados e mais bem aceitos. 
Deste modo, o filósofo grego define tais argumentos em três 
tipos como instrumentos de persuasão: ethos, pathos e logos. 
Os dois primeiros de ordem afetiva, sendo o último de ordem 
racional.

O ethos é o argumento vinculado ao caráter do orador, isto é, 
como ele deve se apresentar para gerar confiança no auditório. 
Não se trata do caráter que o orador deve assumir, mas o caráter 
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com o qual ele deve se adaptar (do auditório). Já o argumento 
pathos é aquele conjunto de emoções e sentimentos que o 
orador deve suscitar no auditório com seu discurso. Por sua 
vez, o logos vem a ser a argumentação propriamente dita do 
discurso. Seria o aspecto dialético da retórica. 

Afora os argumentos, o orador dispõe da utilização de 
provas para serem apresentadas ao auditório. Essas vêm a 
ser classificadas como extrínsecas (atekhnai) e intrínsecas 
(entekhnai). As primeiras são aquelas apresentadas antes 
do início da invenção por fatos já consolidados, sendo as 
intrínsecas aquelas criadas pelo próprio orador no curso do 
próprio discurso, muita das vezes transformando posições de 
desvantagem em vantagem.

Ainda na fase inventiva, surgem os “lugares” ou “topoi”, 
situações que dirigem o argumento a ser utilizado. Tal premissa 
pode assumir três sentidos, consoante Aristóteles (2005):

• Lugar direcionando um argumento pronto: são muito 
utilizados na retórica antiga, por livre aceite e comum 
aplicação. Por exemplo: “infância feliz”;

• Lugar direcionado como um tipo de argumento: não 
se mostram prontos, podendo alcançar conteúdos 
diversos como, por exemplo, o “mais” e o “menos”. São 
chamados lugares-comuns; e

• Lugar possibilitando encontrar um argumento: trata-
se do sentido mais técnico, muito utilizado no gênero 
de discurso judiciário. Apresenta-se como questões 
prontas a serem destacadas para efeitos de se alcançar 
um argumento favorável.

Contudo, é certo asseverar que podem existir centenas de 
topoi derivados dessas formas fundamentais, os quais orientam 
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a análise da argumentação em si5. Em suma, aproveitando-nos 
das lições de Reboul (2000), a fase da invenção materializa a 
oportunidade do orador selecionar todos os procedimentos 
retóricos possíveis. 

Ainda quanto às partes do discurso, tem-se a disposição 
(taxis) como sendo a ordenação desses argumentos (trazidos 
na invenção), na medida da disposição interna do discurso. Sob 
a ótica Aristotélica, o discurso em geral opera-se numa estrutura 
impactada por um exórdio, uma narração, uma argumentação 
e, ao final, uma peroração.

Para Reboul (2000, p. 55), “exórdio é a parte que inicia o 
discurso, e sua função é essencialmente fática: tornar o 
auditório dócil, atento e benevolente”. Quer dizer, passível 
de compreender. O exórdio suscita a questão do discurso, 
devendo transferi-la ao espírito do auditório (MEYER, 1998,  
p. 25).

No ato narrativo, os fatos são expostos de acordo com 
os interesses do orador, sendo, muitas das vezes, utilizadas 
parábolas e fábulas para melhor compreensão do auditório. Na 
argumentação (também chamada confirmação) é apresentado 
o conjunto de provas para efeitos da sustentação do discurso, 
avaliando seus prós e contras de acordo com a orientação 
que se almeja. Por fim, apresenta-se a peroração. A conclusão 
almejada à fidelidade do auditório. Momento em que a paixão 
se une à argumentação.

A despeito de tal disposição clássica de um discurso (exórdio, 
narração, confirmação e peroração), é importante frisar que, 
indiferentemente ao plano de exposição escolhido, é certo que 
sua organização se torna fundamental para efeitos de nada se 
omitir e/ou repetir no discurso, favorecendo o orador a cada 
momento.

5 Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 94) os destaca como “depósitos de 
argumentos”.
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Nesse aspecto, a despeito do esquema que se escolha, 
há que se relembrar que o discurso eficaz é aquele essencial 
não só na argumentação direta, mas também aquele que visa 
orientar o espírito quanto à interpretação e ao contexto de 
apresentação.

Em tal plano colocam-se as ideias em ordem, apoiando-se nos 
fatos, verossimilhanças, evidências, paixões e opiniões (MEYER, 
1998). Resta, a posteriori, realizar a ação de colocar as reflexões 
em palavras dirigidas. Eis, assim, a fase da elocução (lexis), a qual, 
por sua vez, destaca o estilo do orador impregnado à escrita 
do discurso. Cícero (apud REBOUL, 2000, p. 61) argumenta ser 
esta a parte da retórica mais próxima do orador.

Quer dizer, é quando os dispositivos retóricos dantes 
selecionados e dispostos encontram a escrita, na medida da 
boa escolha do vocabulário usual e na utilização de figuras de 
linguagem com clareza. É a adaptação ao estilo do auditório, o 
que determina estar ou não ao seu alcance de acordo com o 
assunto tratado. Tais características acabam sendo inerentes 
ao ethos disposto, trazendo-lhe singularidade para efeitos de 
autoria6.

Quanto ao aspecto da utilização das figuras de linguagem, 
o que torna muita das vezes o discurso vivaz e marcante, 
voltaremos ao assunto quando da análise específica e 
descritiva do corpus, bem como na descrição dos argumentos 
fundamentados na estrutura do real. Por fim, a ação (hypocrisis) 
se concretizaria na efetivação do discurso, através da voz e do 
gestual empregado. É a pontuação das palavras com gestos e 
mímicas, bem como com a sonoridade do discurso. É o modo 
de falar.

É a representação do orador que pode exprimir o que não 
sente, sem deixar o público saber, sob pena de destruição 
de seu discurso, conforme Reboul (2000, p. 67). Há pois que 
se atentar para as regras de impostação de voz e domínio da 

6 Voltaremos à questão do ethos no capítulo 3.
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respiração; ora, um palestrante tem que pautar seu discurso 
para maior atenção de seu auditório, tal qual um advogado de 
defesa para com o júri. Ainda, de acordo com o autor, quanto 
ao discurso oral em específico, temos:

Para nós, o discurso oral deve ser bem mais lento que 
uma leitura, ou o auditório perderia o fio da meada. Deve 
ser redundante, para suprir a memória. Finalmente, o 
mais importante, a língua não é exatamente a mesma: 
exige frases mais curtas, expressões mais concretas 
e familiares, ou então o discurso parecerá artificial [...] 
Ninguém fala “como livro”, mas como gente (REBOUL, 
2000, p. 69).

Finalizando, nas lições de Meyer (1998), a invenção trata 
a questão, a disposição expõe a resposta e a elocução a faz 
passar, restando à ação um papel coadjuvante.

Seriam estas as quatro grandes “tarefas” do orador ao 
estruturar e expor seu discurso, sendo certo que a ausência 
de qualquer delas afetaria sua inteligibilidade. É importante 
frisar que, muito embora todas as fases sejam de importância 
significativa, concentraremos nossas análises na elocução, a fim 
de apresentar detalhadamente as estratégias argumentativas 
utilizadas quando da entrevista concedida, com ênfase na 
análise do logos e do ethos.

||| A análise da argumentação através do Tratado 
da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca 
e a linha continuativa de Reboul

A nova retórica foi trazida no ano de 1958 quando Chaïm 
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, ambos da Escola de 
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Bruxelas, publicaram a obra Traité de l’argumentation – La 
Nouvelle Rhétorique (Tratado da argumentação: a nova retórica). 
Tal obra foi escrita no contexto de revalorização da retórica 
iniciado no século XX, quando novamente foram aprofundados 
vários estudos acerca da argumentação. Os mencionados 
autores destacaram a necessidade de isolamento dos recursos 
argumentativos para a análise do discurso como um todo, na 
medida em que a análise isolada do argumento (face micro) 
contribui para o entendimento da completude do discurso 
(face macro). “Ora, o sentido e o alcance de um argumento 
isolado não podem, senão raramente, ser compreendidos sem 
ambiguidade” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 211).

Para efeitos de melhor entendimento quanto à dissecação 
argumentativa proposta pelo “Tratado de Argumentação”, 
nos apoiaremos também em Olivier Reboul, filósofo francês 
e professor de Filosofia da Educação na Universidade de 
Estrasburgo/França que, através de seu livro “Introdução à 
Retórica” escrito no ano de 1991, apresenta uma continuidade 
do TA7 e ao pensamento perelmaniano.

Não obstante, convém ressaltar que tanto Perelman e 
Olbrechts-Tyteca como Reboul acordam quanto à existência 
de mais de uma forma de análise da estrutura argumentativa. De 
igual maneira, o próprio ouvinte, o que refuta qualquer análise 
definitiva, pode inclinar individualmente sua percepção quantos 
aos argumentos sabidos, o que resultará em um resultado 
argumentativo final diferenciado.

Há, pois, a sobreposição de argumentos no intuito da melhor 
significação da argumentação em si (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 214). Tal sobreposição caracteriza-se pela 
existência dos processos de ligação e de dissociação. Consoante 
os autores: 

Entendemos por processos de ligação esquemas que 
aproximam elementos distintos e permitem estabelecer 

7 TA – Tratado da Argumentação escrito por Perelman e Olbrechts-Tyteca. 
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entre estes uma solidariedade que visa, seja estruturá-
los, seja valorizá-los positiva ou negativamente um 
pelo outro. Entendemos por processos de dissociação 
técnicas de ruptura com o objetivo de dissociar, de 
separar, de desunir elementos considerados um todo, ou 
pelo menos um conjunto solidário dentro de um mesmo 
sistema de pensamento. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 215).

Logicamente não se está desprezando a análise aristotélica 
da razão calcada nos argumentos baseados no binário: raciocínio 
silogístico (entimemas) ou os que se fundamentam no exemplo. 
Contudo, para efeitos de exposição, até porque calcados em 
Aristóteles em sua essência, preferenciaremos o Tratado da 
Argumentação.

A análise inicial para identificar o argumento destaca-se 
pela noção do acordo prévio. Isto é, quais premissas sustentam 
a inteligibilidade e aceitação do discurso para com o auditório. 
Reboul (2000) as elenca como sendo: 

• fatos, verdades, presunções;

• os valores e o preferível;

• os lugares do preferível;

• figuras e sofismas concernentes ao acordo prévio.

O acordo repousa sobre fatos e verdades de comum aceite 
com o auditório, bem como as presunções que lhe são aceitas. 
Por certo, todos já o são apresentados como argumentos, 
podendo ou não serem contestados pelos ouvintes.

Já quanto aos valores, sua eleição varia segundo o auditório. 
Ainda que com a existência de valores universais, os mesmos 
podem variar, o que remete à presunção de seu aceite, isto é, 
o orador supõe aqueles que serão mais bem compreendidos 
pelo auditório. Por exemplo, em um discurso de militâncias 
socialistas, até por sua posição perante o capitalismo, o orador 
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jamais poderia sustentar um valor inerente à não propagação 
dos ideais de Karl Marx, o que, por certo, coibiria qualquer 
acordo prévio com seu auditório “religioso”.

O preferível, por sua vez, destaca a justificativa pelas escolhas 
elencadas perante o auditório. Quer dizer, na variedade de 
valores e sua gradação, há aqueles que predominam sobre os 
outros frente a uma hierarquia abstrata. As escolhas podem ser 
repartidas em 3 espécies: lugar da quantidade (o mais, o maior), 
lugar da qualidade (o preferível, o melhor) e o lugar da unidade 
(o exclusivo, o único).

Por fim, as figuras e o sofisma consolidam o acordo prévio. 
Figuras de escolha, presença e comunhão concretizam a 
afinidade com o auditório, em consequência de sua adesão. 
Já os sofismas de ignorância do contra-argumento oposto e 
o de petição de princípio refutam o erro de argumentação, na 
medida que possibilitam o debate regular.

As figuras têm como principal efeito sugerir uma escolha, 
aumentar a presença ou realizar a comunhão com o auditório. 
Vinculam efeitos a fatores importantes de persuasão. Quanto 
às figuras de escolha, as mesmas partem de uma interpretação 
ou uma definição oratória, com o objetivo de colocar em 
destaque certos aspectos da realidade que poderiam passar 
despercebidos pelo auditório. 

Já as figuras de presença têm como objetivo tornar o objeto 
destacado na consciência. Fundamentam-se nitidamente na 
repetição, amplificação e descrição. Por fim, as figuras de 
comunhão são aquelas decorrentes de expedientes literários 
do orador, os quais buscam criar e/ou confirmar a união com o 
auditório. São utilizados expedientes com referência à cultura 
e à tradição. Exterioriza-se pela alusão.

Em resumo e maior compreensão do acordo prévio, Fiorin 
(2014, p. 25) utiliza uma analogia quanto à definição de retórica: 
“a retórica se ocupa dos raciocínios cuja conclusão é provável, 
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plausível, possível, mas não necessária. Ela versa não sobre o 
que é verdadeiro, mas sobre o que é preferível”.

Superado o acordo, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005,  
p. 216) apresentam os quatro tipos classificatórios de argumento: 
os quase lógicos, os que se fundam na estrutura do real, os que 
fundamentam a estrutura do real e os que dissociam uma noção, 
reiterando que tais esquemas/agrupamentos não constituem 
entidades isoladas, sendo certo que um ou outro argumento 
pode pertencer a mais de um grupo. Todavia, a análise busca 
a elevação da forma mais característica e peculiar de cada 
agrupamento para efeitos de classificação. 

||| Os argumentos quase-lógicos
Antes de adentrarmos especificamente na análise dos 

argumentos fundados na estrutura do real, cabe-nos explicar 
a motivação de sua priorização em detrimento aos demais, 
consoante a proposta classificatória do TA.

Os argumentos ditos quase lógicos são comparados a 
raciocínios formais, lógicos ou matemáticos. Inicialmente põem 
em evidência um esquema formal que se adequa à construção 
do argumento para, depois, ressaltarem as operações de 
redução que permitem inserir dados em tal esquema, tornando-
os semelhantes e homogêneos. A bem da verdade, não fazem 
qualquer apelo à experiência, como pode se notar pelo exemplo 
exteriorizado por Reboul (2000, p. 172): “os amigos de meus 
amigos são meus amigos”.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 297) apresentam a 
diferença dos argumentos quase lógicos para com os fundados 
na estrutura do real da seguinte forma: 
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Enquanto os argumentos quase-lógicos têm pretensão 
a certa validade em virtude de seu aspecto racional, 
derivado da relação mais ou menos estreita existente 
entre eles e certas fórmulas lógicas ou matemáticas, os 
argumentos fundamentados na estrutura do real valem-
se dela para estabelecer uma solidariedade entre juízos 
admitidos e outros que se procura promover. 

Tanto os argumentos que se fundam, os que fundamentam a 
estrutura do real, bem como aqueles que dissociam uma noção, 
não se apoiam na lógica, mas, ao contrário, na experiência e na 
explicação propriamente dita. Quer dizer, “quanto mais fatos 
uma tese explicar, mais provável será ela” (REBOUL, 2000, p. 
173). 

Assim, podemos afirmar: um argumento que se funda na 
estrutura do real procura explicar a realidade (ex.: o time foi 
campeão porque possui jogadores profissionais), um argumento 
que fundamenta a estrutura do real procura criar a realidade 
(ex.: o time foi campeão porque aconteceu um milagre) e, por 
fim, um argumento que dissocia uma noção procura alterar 
a realidade concreta e sabida (ex.: o time campeão possui 
jogadores amadores).

Considerando um discurso produzido em uma entrevista real, 
o entrevistado sustenta seus pontos de vista argumentando 
(logos) consoante sua realidade e vivência. Para a análise 
argumentativa não interessa a realidade em si, mas a forma 
como suas opiniões são apresentadas; sejam elas experiências 
pessoais, verdades ou irrealidades, o que traz, ao final, maior 
ênfase na utilização da argumentação fundada na estrutura do 
real. 

Passamos, em específico, à analise de alguns dos argumentos 
quase-lógicos.

A incompatibilidade utilizada na argumentação quase-lógica 
é aquela que permeia as situações de fato segundo o próprio 
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meio ou a cultura. Duas situações tornam-se incompatíveis 
quando não admitem a coexistência. A asserção num mesmo 
sistema de uma proposição e sua negação torna-o incoerente 
e, por consequência, inutilizável, consoante aduz Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2005, p. 221).

A se combater tal argumento deve-se usar a linha lógica ou 
a empírica. A atitude lógica busca o aclaramento das noções 
utilizadas, resolvendo de antemão todos os problemas e 
dificuldades que possam surgir no sistema. Em contraposição 
está a linha empírica que resolve os problemas à medida que 
eles vão se apresentando (e não anteriormente como a linha 
lógica).

Por importante convém relembrar que a incompatibilidade 
difere-se da contradição por ter sua existência calcada na 
circunstância, quer dizer, para entrar em um conflito que 
impõe uma escolha é preciso que duas regras sejam aplicadas 
simultaneamente a uma mesma realidade.

Apresentam-nos Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 
228): 

Duas proposições são ditas contraditórias, num sistema 
formalizado, quando, sendo uma negação de outra, 
supõe-se que, cada vez que uma delas pode aplicar-se 
a uma situação, a outra igualmente o pode. Apresentar 
proposições como contraditórias é tratá-las como se, 
sendo a negação uma da outra, elas fizessem parte de 
um sistema formalizado. Mostrar a incompatibilidade de 
dois enunciados é mostrar a existência de circunstâncias 
que tornam inevitável a escolha entre as duas teses em 
presença. 

A incompatibilidade vincula-se à retorsão, isto é, a retomada 
do argumento do adversário, mostrando que este é aplicável 
contra ele mesmo, quase uma autofagia consoante Reboul 
(2000). Na esteira da exaltação da incompatibilidade, pode-se 
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chegar ao ridículo8 (àquilo que merece ser sancionado pelo 
riso). O ridículo é uma arma poderosa que dispõe o orador 
contra aqueles que pretendem abalar-lhe a argumentação. Ora, 
dizer a outrem que suas opiniões são inadmissíveis porque suas 
consequências seriam ridículas é uma das maiores objeções 
passíveis de apresentação em uma argumentação. Por seu 
turno, a figura da ironia ganha destaque para a consecução 
deste gênero de raciocínio (o ridículo).

A identificação dos elementos objetos do discurso é uma 
das técnicas quase-lógicas. Suportado na técnica da definição, 
busca-se a identificação dos seres, acontecimentos ou 
conceitos sem arbitrariedade, isto é, através de uma justificação 
argumentativa. Pretende-se estabelecer uma identidade entre o 
que é definido e o que define, de tal modo que se possa substituir 
um pelo outro no bojo do discurso sem alterar o sentido (homem 
é o mesmo que animal racional). Consoante Reboul (2000) 
querer a regra da justiça e do tratamento igualitário em uma 
mesma categoria é o precedente que justifica a reciprocidade 
olho por olho.

O caráter argumentativo das definições se apresenta 
sobre dois aspectos: as definições podem ser justificadas/
valorizadas ou as definições propriamente ditas vem a ser os 
próprios argumentos. Seja qual for, aqueles que argumentam a 
favor de uma definição irão querer que esta influa sobre o uso 
da noção que, sem tal intervenção, estaria inclinada a adotar 
outra posição. O uso da argumentação pela definição ampara 
a multiplicidade de seus resultados, dentre os quais há que se 
escolher um sentido.

Já a argumentação quase-lógica pela comparação 
depreende o cotejamento de vários objetos para a avaliação de 
cada um em relação ao outro. As interações entre os termos de 
uma comparação podem ser devidas à percepção de vínculos 
reais entre os objetos selecionados, devendo a escolha dos 

8 Será ridículo aquele que se opõe à lógica ou à experiência, bem como o que 
vai contra as concepções naturais de uma dada sociedade.
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termos de comparação ser adaptada ao auditório para efeitos de 
grande eficácia de um argumento (em determinadas situações 
é melhor dizer que um país é nove vezes o tamanho da França 
do que dizer que é a metade do tamanho do Brasil).

Um dos argumentos de comparação mais utilizado é o que 
alega um sacrifício em função de certo resultado. Eis o argumento 
pelo sacrifício. Esta argumentação denota a mensuração do 
valor atribuído ao martírio para garantir sua importância. O 
valor do fim que se persegue através do sacrifício se transforma 
igualmente no decorrer da ação por causa dos próprios 
sacrifícios aceitos, podendo até mesmo gerar o sacrifício inútil, 
sem valor argumentativo algum.

A medição do sacrifício, aliás, pressupõe elementos em 
constantes variações. A concepção que se faz de um ato de 
sacrifício pode, na prática, ser muito diferente conforme as 
conclusões que dele se quer tirar.

O Tratado da Argumentação elenca os argumentos que 
se fundam na estrutura do real como sendo decorrentes de 
ligações de sucessão ou ligações de coexistência. Em tais 
grupos subdivide os argumentos possíveis para a concepção de 
realidade do orador. A valorização de tais argumentos prescinde 
da sensibilidade do orador para cada qual e da receptividade 
do auditório para com eles. 

||| As ligações de sucessão
Parte-se da premissa que as ligações de sucessão unem um 

fenômeno a suas consequências, ao passo que as ligações de 
coexistência unem uma pessoa a seus atos e/ou um grupo aos 
seus indivíduos.

Na esfera das ligações de sucessão, a argumentação pela 
causa (vínculo causal) pressupõe a prova de um fato mediante 
sua causa original. O acontecimento (fato) determina algumas 
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consequências previstas. Sendo as mesmas perquiridas e 
provadas, contribuem para a veracidade e credulidade do fato 
que as condiciona, fortalecendo a argumentação.

Como dizem Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o vínculo 
causal gera a análise das argumentações que, em função de um 
acontecimento, buscam aumentar ou reduzir a credibilidade 
do fato que a explicaria. Ainda, os autores salientam a validade 
do raciocínio universal pelo qual todo acontecimento tem uma 
causa – o que implica a correspondente responsabilidade.

Quanto ao argumento pragmático, Reboul (2000, p. 174) 
destaca ser aquele do qual se pode apreciar um ato ou 
acontecimento em função de suas consequências, sejam 
favoráveis ou desfavoráveis, presumindo confiança. Quer dizer, 
transfere-se para a causa o valor das consequências. Ele não 
requer nenhuma justificativa para efeitos de aceitação pelo 
senso comum, o que, não obstante, determina que o senso 
discordante necessite de uma argumentação. Ora, constatada 
a relação fato-consequência, a argumentação se opera como 
válida.

Convém que determinados fatos possam gerar inúmeras 
consequências até de ordem dualística, isto é, favoráveis 
e desfavoráveis. Os adversários do argumento pragmático 
buscarão as consequências adversas àquelas iluminadas pelo 
orador, ressaltando serem elas as dignas de exaltação.

Surge aqui a linha dos pragmáticos em relação aos fatos 
tomados como absolutos e uni-interpretativos, o que nos remete 
aos de cunho religioso. Os dogmas e as crenças presentes nas 
diversas pregações religiosas existentes não interferem na 
análise argumentativa, haja vista ter-se o foco nas técnicas 
empregadas pela concepção perelmaniana. Com efeito, não se 
busca a valoração do mérito religioso, até porque as discussões 
a seu respeito são opostas ao argumento pragmático. Sirvamo-
nos de Perelman (2004, p. 13) ao mostrar que um supersticioso 
racionaliza seus argumentos – notadamente o de ordem 
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pragmática – de modo a não parecer irracional, restando a 
discussão somente quanto à realidade causal alegada pelo 
orador.

Na medida que a consequência fundamenta o fato em si, 
trazendo sucesso à argumentação, as figuras da antítese9 e da 
ironia10 (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) são utilizadas 
para a desconstrução a que pretende o argumento pragmático, 
invertendo a interpretação almejada.

A universalidade de que qualquer ato intencional constitui-
se um meio para determinado fim não foge à análise da 
argumentação por ligações de sucessão. É a questão da 
finalidade. Para Reboul (2000, p. 174), determina-se: 

A finalidade, rejeitada pela ciência, desempenha papel 
capital nas ações humanas, e dela é possível extrair 
vários argumentos, todos fundados na ideia de que 
o valor de uma coisa depende do fim cujo meio é ela, 
argumentos que não exprimem o porquê, mas o para 
quê. 

Eis que, em tal concepção, surgem os argumentos do 
desperdício, da direção e da superação, os quais, sem excluir 
a ideia de causalidade, são consequências da sucessão de 
acontecimentos.

O argumento do desperdício consiste em afirmar que, a 
despeito do início de um trabalho, seria um desperdício sua 
interrupção, face aos prejuízos decorrentes de sua paralisação. 
Quer dizer, seguir na mesma direção conforme Perelman e 

9 Figura que traz um acúmulo de significados, salientando a oposição entre 
dois segmentos. A diferença estabelece o significado (FIORIN, 2014, p. 152).
10 Ironia é o alargamento semântico, um significado com valor invertido. É a 
criação de sentidos que vão do gracejo até mesmo ao sarcasmo, transitando 
também pelo escárnio, zombaria, desprezo, etc. O conto “A Igreja do diabo” de 
Machado de Assis é uma ironia de formação de uma religião e seu correspondente 
moralismo (FIORIN, 2014, p. 69-72).
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Olbrechts-Tyteca (2005). A ele, argumento do desperdício, 
vinculam-se os argumentos do possível e do fácil, de igual forma 
todos aqueles que alegam uma oportunidade que não se deve 
perder. De igual forma, a utilização do argumento do desperdício 
visa ao incentivo do uso do talento e da competência intrínsecos. 
Encontra-se aqui o incentivo ao conhecimento, ao estudo e à 
curiosidade. É o sacrifício realizado que aumenta e valoriza as 
razões. “O que é preciso é preciso” (LEFEBVE apud PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 319).

Por sua vez, o argumento da direção implica o alerta contra 
o procedimento de etapas. “Se você ceder esta vez, deverá 
ceder um pouco mais da próxima, e sabe Deus aonde você vai 
parar” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 321). Em 
outra esclarecedora lição, nos traz Reboul (2000, p. 175): 

Quando se argumenta que os salários dos escrivães 
são baixos demais, o contra-argumento é que todas 
as categorias de funcionários iriam exigir aumento. É o 
argumento da reação em cadeia, da perda do controle: 
se você ceder dessa vez aos terroristas... 

Extremamente usual o questionamento: aonde se quer 
chegar? Nesse aspecto, o argumento de direção possui 
sua fraqueza quando se opera a dissociação entre a ação 
individualizada (dirigida) e o rumo que se almeja alcançar, o 
que implica, inclusive, a própria ordenação de um discurso 
(disposição das etapas e modo de transição entre elas).

A título ilustrativo, o TA nos apresenta um trecho acerca das 
etapas da medicina experimental: primeiro em animais; após 
em humanos condenados à morte e, por fim, em presos por 
crimes comuns. As etapas sugeridas implicam numa evolução 
gradativa e direcionada, de forma que seu contra argumento 
deveria focar a transição das etapas, mostrando uma direção 
distinta daquelas expostas.
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Ao final, apresenta-se o argumento da superação, o qual, 
em antítese ao argumento da direção11, favorece e insiste para 
que se alcance o desfecho priorizado numa evolução de valor.

O bom já não é suficiente. Deve ocorrer a superação. “Que 
estejamos em maior segurança hoje, não só eu admito, mas até 
pretendo que as perspectivas melhorem dia a dia, e que essa 
segurança está cada vez mais garantida” (PITT apud PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 328). Frequentemente, essa 
modalidade é utilizada para transformar os argumentos 
contrários em favoráveis, na medida em que os caracteriza 
como os obstáculos a serem superados para o alcance do 
estágio superior. Sobressai aqui o uso recorrente do exagero 
e a diminuição em relação à direção determinada (ou que se 
busca evitar). É o “céu” e o “inferno” adjetivando o valor passível 
de superação. Chega-se ao cômico por vezes.

||| As ligações de coexistência 
Analisando agora as ligações de coexistência, as mesmas 

definem duas realidades distintas e desiguais. É a realidade da 
pessoa com seus atos, com sua essência, ou seja, o argumento 
da pessoa. O argumento explica um fato através de algo que 
lhe precedeu e criou: “quem bebeu beberá” ou “todos estes 
monumentos são do século XIX, logo...” (REBOUL, 2000, p. 176).

Na esteira de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 336): 

Na argumentação, a pessoa, considerada suporte de 
uma série de qualidades, autora de uma série de atos 
e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é um 
ser duradouro a cuja volta se agrupa toda uma série 
de fenômenos aos quais ela dá coesão e significado 
[...]. Assim é que, para tomar um exemplo, a moral e o 

11 Este desperta o temor de que a direção adotada leva ao fecho não quisto..
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direito necessitam das noções de pessoa e de ato em 
sua ligação e em sua independência relativa. A moral 
e o direito julgam simultaneamente o ato e o agente: 
não poderiam contentar-se com levar em consideração 
apenas um desses dois elementos. 

A reação do ato sobre o agente pode denotar a mudança 
da concepção que possuímos da pessoa. Presume-se um nexo 
entre a pessoa e seus atos, o que lhe confere características 
próprias e pré-julgadas, ainda que de maneira equivocada e 
depreciativa. Essa estabilidade da pessoa fundamenta sua 
responsabilidade (REBOUL, 2000). Quer dizer, um valor atribuído 
a determinado ato baseia-se em seu autor. Tem-se por inúmeras 
vezes a utilização de tal argumento para a desqualificação do 
adversário. Nesse aspecto, os atos passados acabam por formar 
um ativo de boa reputação, o que implica a não necessidade 
de justificativa de prestígio.

Com isso, advém o argumento de autoridade, notabilizado 
no valor de seu propositor/autor. É a utilização de juízos acerca 
de uma pessoa ou grupo como meio de prova de uma tese. De 
certa maneira, ao longo do curso da história, o argumento de 
autoridade foi o mais intensamente atacado face a ser o de 
mais larga utilização.

Reboul (2000) o qualifica como decorrente da moralidade. 
Já Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) o destacam como não 
sendo a única prova, mas, em posição distinta, um complemento 
de intensa argumentação. Por certo, os autores asseveram que o 
socorro a este argumento pressupõe o acordo com o auditório, 
de forma que muitas das vezes ele pode vir a ser questionado. 
Neste enleio, o opositor fundamentar-se-á na ausência da 
moralidade e autoridade da pessoa12, desconstituindo sua 
autoridade para sustentar o argumento.

12 Aqui, conforme Reboul (2000, p. 178), aparece o chamado argumento 
ad hominem, que vem a ser aquele da autoridade invertido. Refuta-se um 
argumento utilizando-se uma personalidade odiosa: “Era o que dizia Hitler”. 
Trata-se de argumento vil que acaba por obstar qualquer raciocínio. 
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Tal desconstituição do argumento personificado é trazida 
pelo TA como sendo uma técnica de ruptura e de refreamento. 
Seriam os procedimentos que impedem a interação entre o ato e 
a pessoa, na medida do julgamento quanto à incompatibilidade 
entre a valoração de cada qual. Quanto às técnicas de ruptura, 
apresenta-nos Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 353): 

A técnica mais eficaz para impedir a reação do ato sobre 
o agente é considerar este um ser perfeito, no bem ou 
no mal, considerá-lo um deus ou um demônio. A técnica 
mais eficaz para impedir a reação do agente sobre o ato 
é considerar este último uma verdade ou a expressão 
de um fato. 

Ao ser considerado divino, seus atos serão avaliados pela 
dimensão que se tem do próprio agente; contudo o inverso 
não se aplica. O que pode ser considerado imponível com a 
perfeição divina acaba por ser desqualificado. Já na primazia 
do ato, o qual não depende da opinião que se tem da pessoa, 
qualquer julgamento incompatível com a experiência probatória, 
descredita seu autor e todos os seus testemunhos anteriores. 
Se o fato é imponível a todos, nenhuma autoridade pode 
abalá-lo; tornar algo dependente da qualidade de seu autor 
é desconsiderar a sustentabilidade do fato. Tais técnicas de 
ruptura acabam por serem raras, face a implicam a completude 
de rompimento do ato sobre a pessoa ou da pessoa sobre o 
ato. Desse modo, não havendo a supressão, ocorre a chamada 
restrição da ação ou técnicas de refreamento.

Uma destas modalidades é a prevenção ou preconceito 
– favorável ou desfavorável – a qual encobre o valor real do 
ato a despeito de valoração distinta da pessoa. Logicamente 
ocorre uma variação do ato, sem o seu rompimento. Em outro 
aspecto pode ser utilizada a precaução, como, por exemplo, 
quando se antecipa um parecer desfavorável sobre posterior 
ato elogioso a uma pessoa. Nesse caso, o elogio do adversário 
foge da simples polidez para alcançar um efeito argumentativo.
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Mais ainda, em determinadas situações é plausível a eleição 
do ato em caráter excepcional, o que lhe diminui a repercussão 
sobre a pessoa. Serão circunscritas a ele características 
como desajeitado ou ineficaz, a fim de estabelecer o não 
comprometimento total da pessoa em sua formação.

A despeito da relação existente entre o ato e a pessoa, deve 
ser considerado o discurso do orador em sua totalidade, na 
medida que transcende a manifestação explícita do mesmo e 
desempenha papel fundamental no processo argumentativo. 
Por certo, o orador sempre poderá ser vinculado ao seu discurso 
pelo ouvinte.

Mesmo os discursos de outros, repetidos pelo orador, 
acabam por lhe ser imputados com mudança de significação. “A 
mesma linguagem, diz com muito acerto Quintiliano, é amiúde 
livre em tal orador, insensata noutro, arrogante num terceiro” 
(QUINTILIANO apud PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p. 363). Esta constatação gerou recomendações dos grandes 
mestres da retórica para que o orador passasse uma impressão 
favorável, atraísse a estima e a simpatia do auditório.

Logicamente, todas as técnicas que favorecem a união 
do orador e do auditório atenuarão a oposição entre eles, 
principalmente na intenção persuasiva do primeiro. Assim, o 
valor dos argumentos será condicionado conforme a valoração 
do auditório para com o orador, remetendo-se à estreita ligação 
que este possui com seu discurso.

Em estágio superior da argumentação entre a pessoa e seus 
atos, existe a relação da argumentação concernente ao grupo 
e aos seus membros. Aos olhos do terceiro, a reunião em grupo 
pode justificar um comportamento diferenciado e fundamental 
para a argumentação, que, não obstante, comporta controvérsia 
e instabilidade.

Por certo, a participação efetiva em um grupo constitui uma 
vigorosa apresentação, introduzindo eficientemente juízos 
de valor não expressos sob a aparência de incontestabilidade 
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(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 368). Neste aspecto, 
o fato de se pertencer a um grupo implica o prejulgamento da 
existência de certas qualidades e/ou defeitos que interferem 
diretamente na argumentação para com o auditório. Ora, se 
o valor do ato depende do prestígio da pessoa como acima 
explicitado (argumento da autoridade), sua vinculação a um 
grupo favorece a tal qualificação.

A título exemplificativo, cita-se o conceito e juízo de valor 
inerentes a um membro da seita americana Ku Klux Klan que, 
em função da índole racista de sua constituição, expressará 
prejulgamentos em uma argumentação.

Em seu “Retóricas”, Perelman (2004) destaca a justificativa 
da conduta do agente, o que, muitas das vezes, o dissocia do 
ato provando que a conduta não lhe é imputável em vista de 
circunstâncias particulares.

Ainda quanto às ligações de coexistência, surge a questão 
do símbolo. Estes, caracterizados como vínculos imateriais, 
implicam reações diferentes quando utilizados no grupo. Aquele, 
que é porta-voz do grupo, é aceito como representativo; os 
recursos argumentativos ligados à honra são deles derivados 
na medida que o concretizam como símbolo do grupo. Assim, 
o recurso ao símbolo fortalece a exposição das premissas e o 
conjunto da argumentação. 

Exemplificando, uma pessoa que realiza um juramento pela 
sua honra não está vinculando seu valor como indivíduo, mas, 
ao contrário, o peso e a significância de sua relação simbólica 
com o grupo (o que lhe garante a superioridade). De igual forma, 
a conduta delituosa do indivíduo neste cenário traz maior 
desonra a sua posição simbólica no grupo do que à sua pessoa 
propriamente dita. 
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||| A hierarquia dupla 
Todas as ligações fundadas na estrutura do real – sucessão e 

coexistência – podem ser utilizadas para ligar duas hierarquias, 
ou, em outras palavras, concretizarem o argumento da hierarquia 
dupla.

Como nos diz Reboul (2000), a dupla hierarquia consiste em 
estabelecer uma escala de valor entre dois termos vinculados, 
partindo-se de uma escala já dantes aceita. Para sua realização, 
há que se ter um aceite de ambas, na medida que a primeira 
hierarquia valoriza a colocação da segunda. Nos apresenta 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 387) em citação de 
Aristóteles: “O atributo que pertence a um sujeito melhor e 
mais digno também é preferível. Por exemplo, o que pertence a 
Deus é preferível ao que pertence ao homem, e o que pertence 
à alma, ao que pertence ao corpo”. 

A hierarquia dupla permite valorizar e confirmar uma 
hierarquia contestada numa hierarquia admitida, o que justifica 
não raras vezes as regras de conduta. Em um discurso de cunho 
religioso, um orador procura suportar sua postura e argumentos 
na própria religião que professa e suas afirmações que, na 
medida da característica sagrada, suportam a hierarquia inferior 
de argumentação. Esta técnica tem (ou teria) guarida na medida 
que o auditório comungue o aceite da primeira hierarquia.

Essa relação entre as duas hierarquias de valores diferentes 
preconiza a existência sempre de um maior em detrimento 
do outro. Surge a definição do chamado argumento a fortiori. 
Reboul (2000, p. 179) nos apresenta o seguinte trecho: “Tendo 
cuidado dos pássaros, Deus não negligenciará as criaturas 
racionais que lhe são infinitamente mais caras”. Ora, na esteira 
do argumento a fortiori, explica-se que Deus, no mínimo, 
concederá aos homens o tratamento dado aos pássaros, ou 
seja, argumenta-se um argumento como limite ao outro.   
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A lógica dos juízos de valor se destaca pelas formas de 
justificação. A crítica infere uma qualidade ao objeto do crítico 
e, a fortiori, no objeto principal do julgador (PERELMAN, 2004, 
p. 172). Ainda na seara da hierarquia dupla, a mesma pode ser 
comparável em seu modo quantitativo ou qualitativo (ou de 
grau e de ordem). A esse respeito, Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005, p. 393) afirmam: 

A importância desta distinção entre grau e ordem fica 
bem assinalada por esta frase de Ninon de Lenclos a 
quem contavam que São Dionísio, decapitado, teria 
percorrido três quilômetros carregando sua cabeça: “É 
só o primeiro passo que custa”. A resposta é espirituosa 
porque salienta o valor eminente de uma diferença de 
ordem em relação a uma diferença de grau. 

Muitas das vezes o argumento relativo à diferença de ordem 
busca a atenção do auditório. É o que muitas das vezes, em 
âmbito religioso, é veiculado no argumento da conversão, isto é, 
o indivíduo passar da ordem de natureza carnal para à da graça 
divina. Esta alteração hierárquica de ordem – tal como ocorre 
com a de grau – estrutura o real de acordo com a argumentação 
que se pretende, gerando efeitos positivos na avaliação do 
discurso.

||| Os argumentos que fundamentam a estrutura do real
As ligações que fundamentam a estrutura do real podem 

o fazer pelo recurso ao caso particular. “Os argumentos que 
fundamentam a estrutura do real também são empíricos, mas 
não se apoiam na estrutura do real: criam-na; ou pelo menos a 
completam, fazendo que entre as coisas apareçam nexos antes 
não vistos, não suspeitados.” (REBOUL, 2004, p. 181).
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Em específico, os casos particulares serão fundamentados 
através de um exemplo (o que implica em uma generalização), 
uma ilustração (que reforça uma realidade já determinada) e 
um modelo (que remete à realização da imitação).

Quanto da utilização do exemplo, a argumentação busca a 
generalização a partir de casos particulares. Não basta apenas 
relatos, os quais quedariam como meros fatos; a se alcançar 
o emprego argumentativo do exemplo, busca-se a evocação 
a fenômenos particulares com similitude à realidade que se 
busca alterar. “A argumentação pelo exemplo acontece quando 
sugerimos a imitação das ações de outras pessoas” (ABREU, 
2009, p. 60).

A argumentação pelo exemplo fornece o caminho para que 
as noções de sentido sejam influenciadas e, ao final, alteradas 
de forma completamente despercebida. Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005, p. 401) destacam que, quando abertamente 
utilizado, o exemplo leva o auditório a uma conclusão particular 
sem a aquiescência a qualquer regra. A rejeição do exemplo, por 
sua vez, demandará o enfraquecimento das teses, na medida do 
comprometimento do orador, quase uma confissão inalienável.

Para Aristóteles (2005), o exemplo parte da indução, sendo 
calcado em fatos anteriores ou inventados, como nas fábulas 
e parábolas. Em específico, o filósofo grego ainda assevera ser 
sua utilização mais apropriada ao final do discurso, na medida 
que possui maior efeito persuasivo. 

A ilustração, numa derivação da argumentação pelo exemplo, 
nele se calca. Não busca provar a regra, mas lhe aumentar 
a adesão, através da apresentação de casos particulares 
que esclarecem o enunciado geral. Para tanto, não deve ser 
incontestável – o que seria aplicável ao exemplo – mas até 
mesmo duvidosa, porém, com nuances de impressão.

Na dualidade ilustração versus exemplo, Perelman e 
Olbrechts-Tyteca apresentam: 
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A ilustração, cujo objetivo é conferir presença, 
deverá às vezes ser desenvolvida e conter detalhes 
contundentes e concretos, dos quais, ao contrário, o 
exemplo será prudentemente despojado, para evitar 
que o pensamento seja distraído ou se desvie da meta 
que o orador se propõe. A ilustração corre muito menos 
que o exemplo o risco de ser mal interpretada, uma vez 
que somos guiados pela regra, conhecida e às vezes 
muito familiar. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p. 408).

Quer dizer, a ilustração se presta a deixar claro. Tal 
característica de concretizar uma regra abstrata faz com que, 
não raras vezes, seja associada até mesmo a uma imagem. Busca 
uma repercussão de ordem afetiva, facilitando a compreensão 
da regra através da apresentação de um fato/caso indiscutível. 

A argumentação pelo caso particular denominada como 
modelo extrapola a fundamentação do exemplo – sendo, pois, 
dele derivado – na medida em que implica na ação do auditório 
em imitar o caso/fato. Tal operacionalidade soa muitas das 
vezes além do argumento, convalidando praticamente uma 
norma.

Surge a questão do prestígio, na medida que não se imita 
qualquer pessoa. Esta, para se postar como exemplo, deve 
possuir uma grande receptibilidade quanto aos seus atos. Veja-
se, quando São Paulo diz “sede meus imitadores como eu sou 
do Cristo” (BÍBLIA apud REBOUL, 2000, p. 182), ele mesmo já 
se apresenta como modelo, de prestígio indubitável. A contra-
argumentação ao modelo cerca-se da imprestabilidade de 
sua apresentação (ou sua apresentação de forma incorreta). 
É a técnica da vulgarização, da retirada de seu valor e 
correspondente distinção.

De igual forma à argumentação pelo modelo, pode ser 
apresentada o antimodelo, isto é, afastar por completo a imitação 
de outrem e/ou suas condutas. Fundamenta o argumento 
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contrário (ex.: o alcoólatra, o drogado, o bandido) frente às 
consequências nefastas que insurgirão, denotando a repulsa e 
mudança de atitude pretendida. Por seu turno, a utilização do 
antimodelo traz a convivência regular com réplicas cômicas em 
sua refutação, como nos mostra Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005, p. 419): “ao pai que diz ao filho que estuda pouco, ‘Na tua 
idade, Napoleão era o primeiro da classe’, o menino retruca ‘E 
na tua idade, ele era imperador’”.

Ainda na linha da utilização do argumento pelo modelo, 
interessa-nos a utilização do ser perfeito, isto é, do ser divino 
consoante as diversas crenças e religiões mundiais. Em 
um discurso religioso voltado para devotos, a utilização da 
argumentação evocando a figura de Jesus Cristo consegue a 
plenitude de adesão, gerando o êxtase no auditório no intuito 
imitador. É a utilização do homem divino perfeitamente bom 
para a humanidade (Jesus, Buda, Maomé).

A esse tipo de construção, Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005) apresentam comentários no sentido de que o orador 
acaba por moldar de forma direta tal modelo às conclusões que 
almeja promover. Com efeito, o ser perfeito transcende uma 
realidade específica, perpetuando sua essência e qualidade 
para várias gerações.

Esses mesmos autores ressaltam: 

Pode mesmo acontecer que certas narrativas evangélicas 
sejam interpretadas unicamente em função do papel 
de modelo assumido por Jesus, sem o qual elas se 
tornariam incompreensíveis, porque incompatíveis com 
a perfeição divina. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 422).

O papel do intérprete nessa situação sobressai ao analisar 
e permitir que o modelo indiscutível apresentado (ser perfeito) 
sirva ou não de guia à afirmação que se almeja, mesmo num 
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âmbito divino. De igual forma à utilização do caso particular, 
as ligações que fundamentam a estrutura do real podem ser 
realizadas através do raciocínio pela analogia.

Antes, porém, convém ressaltar que Reboul apresenta a 
comparação e o argumento do sacrifício como sendo também 
passíveis de fundamentar a estrutura do real, posição esta da qual 
se afastam Perelman e Olbrechts-Tyteca. O cerne da questão 
remete ao fato de que qualquer ato comparativo denotaria 
um raciocínio técnico, implicando, pois, na caracterização 
de um argumento quase lógico (posição esta defendida no 
Tratado da Argumentação). Contudo, o filósofo francês refuta 
tal natureza, justificando que os termos a se comparar podem 
até ser empíricos, porém a ação comparativa necessita de 
argumentação para alcançar o acordo com o público. Seria 
como justificar um dos termos pelo ou com o outro, em uma 
mesma ordem de gênero.

Esta linha rebouliana apresenta, em uma comparação, o 
argumento do sacrifício, isto é, somente existe a recepção de 
um valor em decorrência do sacrifício realizado por ele. “Só 
acredito nas histórias cujas testemunhas dariam o pescoço” 
(PASCAL apud REBOUL, 2000, p. 184). Este argumento, contudo, 
não encontraria abrigo nas áreas técnicas ou matemáticas, 
limitando-se aos fatos humanos e da realidade em si.

Logicamente, ao apresentar essa posição de Reboul 
divergente daquela de Perelman e Olbrechts-Tyteca, não 
estamos nos filiando a uma ou a outra linha, o que implicaria 
maior detalhamento e estudo da questão. Buscamos somente 
elucidar tal técnica de identificação de argumentos para maior 
compreensão.

Superado esse breve apêndice, nos detemos novamente 
quanto ao raciocínio pela analogia (comungado por todos os 
autores aqui mencionados). A analogia é a construção de uma 
realidade através de estruturas semelhantes pertencentes a 
áreas distintas. Convalida-se como elemento de prova. É um 



46 |||

diagrama fundamentado na fórmula “A” está para “B” assim 
como “C” está para “D”. Ao dissecá-lo, apresenta a estrutura 
denominada Tema no conjunto “A” e “B”, no qual está a conclusão 
perquirida, e a estrutura chamada Foro estancada no conjunto 
“C” e “D”, o qual ampara o raciocínio (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 424). Convém relembrar que a estrutura Foro, 
usualmente, é bem mais conhecida que a Tema, sendo certo 
que, para a existência da analogia, as duas têm que pertencer 
a áreas diferentes13.

A analogia apresenta uma estruturação e transferências 
de valores, podendo ser diferenciada pelo grau de adesão à 
estrutura Tema. Podem ser utilizadas num papel de reforço 
(como a ilustração) ou de maior poder persuasivo (como o 
exemplo), mas sempre na busca da transferência da convicção. 
Seu opositor argumentará pela inexistência da analogia (e 
consequente valor) minimizando-a a uma simples comparação, 
aproximando a área do Tema daquela do Foro. De caráter 
reconhecido e quase indubitável, a utilização de fábulas e 
alegorias impede por completo tal desacerto. A utilização da 
analogia possibilita a argumentação almejada, fundamentando, 
em consequência, a argumentação com a utilização das 
metáforas14 (uso da linguagem figurada em detrimento da 
literal). 

No campo da retórica, para Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005), a metáfora é um tropo, uma mudança aceitável de 
significado. É uma analogia condensada na argumentação. 
Na prática, ela consagra os conjuntos Tema e Foro, pois seria 
impensável sua aplicação sem o aceite da analogia implícita, 
o que lhe leva a fundamentar a estrutura do real. “A metáfora 
é mais convincente por ser redutora, por traduzir semelhança 

13 Quando as estruturas pertencem à mesma área, recorre-se à argumentação 
pelo exemplo ou pela ilustração, na medida que são casos particulares de uma 
mesma regra.
14 “A metáfora é uma concentração semântica que considera apenas os traços 
comuns a dois significados, dando suporte a uma abstração e intensificando 
o sentido.” (FIORIN, 2014, p. 34).
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em identidade; ao dizer é em vez de ‘é como dormir’, ela anula 
as diferenças; que a morte é o ‘último’ sono” (REBOUL, 2000, p. 
188).

“É um oceano de falsa ciência” (BERKELEY apud PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 455). Cícero e Quintiliano chegam 
até mesmo a propor expressões para sua utilização, tais como, 
“por assim dizer” e “se assim me atrevo a pensar”. Os filósofos 
de Bruxelas afirmam que toda analogia se torna, ao final, uma 
metáfora, vindo a contribuir para a assimilação entre Tema e 
Foro15.

Não obstante, seu uso repetitivo no discurso pode lhe retirar 
o valor, tornando-a desgastada, isto é, não mais perceptível, 
adormecida. Contudo, tal situação pode gerar um grande poder 
persuasivo quando novamente acionadas as tais adormecidas. 
Via de regra, esse procedimento é decorrente da utilização 
da metáfora como conjunto de uma analogia. Bossuet (apud 
PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 460) relata o seguinte 
despertar da metáfora adormecida na expressão “levado por 
suas paixões”, a saber: 

Vede aquele insensato na beira de um rio que, querendo 
passar para a outra margem, espera que o rio tenha 
escoado; e não percebe que ele corre sem cessar. É 
preciso passar por cima do rio; é preciso caminhar contra 
a torrente, resistir ao curso de nossas paixões, e não 
esperar ver escoado o que jamais escoa totalmente. 

O ato do despertar de uma metáfora também pode ser 
realizado por uma mudança do contexto habitual, por seu 
emprego em um caráter inusitado que acaba por lhe chamar 
a atenção, como na expressão “extinguir-se de repente” em 

15 A analogia exibe duas relações. A primeira, chamada Tema, é o que se quer 
provar. A segunda, chamada Foro, é o que serve para provar. O Tema geralmente 
é abstrato e deve ser provado. Já o Foro é em geral retirado do concreto, 
apresentando uma relação reconhecida por verificação.
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contraposição àquela “extinguir-se lentamente”. A força da 
colocação em ação de uma metáfora adormecida dependerá 
logicamente de sua familiaridade e originalidade.

Em conclusão, os dois autores do Tratado da Argumentação 
reiteram que “as diferenças de atitude possível diante de uma 
metáfora mostram que esta pode ser examinada em função da 
argumentação”. A metáfora vincula-se à linguagem, outrossim, 
somente seu despertar pode fazer com que supere a analogia 
em detrimento de inicialmente reforçá-la. Aos críticos resta a 
utilização de procedimentos que busquem refutar a existência 
primitiva da analogia e, em específico, quanto à obscuridade 
da metáfora utilizada.

||| A dissociação das noções
A argumentação por dissociação de noções ampara-se 

na quebra de noções em pares hierarquizados, por exemplo, 
aparência e realidade, meio e fim, letra e espírito, etc. Vale 
recordar que todos os outros argumentos buscam associar as 
noções.

A dissociação modifica as realidades que separa, buscando 
sempre dirimir incompatibilidades (e isto a torna convincente). 
“Certamente nada nos atinge mais rudemente do que essa 
doutrina; e no entanto sem esse mistério, o mais incompreensível 
de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos.” (PASCAL 
apud REBOUL, 2000, p. 189). Quer dizer, a dissociação das 
noções busca um remanejamento no intuito de remover 
incompatibilidades. 

Em suma, em tudo que se apresenta como uno, o argumento da 
dissociação introduz uma dualidade e cria um par hierarquizado. 
Exprime uma visão de mundo estabelecendo hierarquias, cujos 
critérios se esforça por fornecer.
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A fim de melhorar a compreensão, apresentamos a 
dissociação que dá origem ao par aparência-realidade. O 
bastão parcialmente mergulhado na água parece curvo, mas 
quando o tocamos apresenta-se como reto; ora, na realidade 
ele não pode ser curvo e reto, sendo certo que as aparências 
podem opor-se, ao passo que o real é coerente.

É possível que a aparência seja conforme ao objeto, 
confunda-se com ele, mas é possível também que ela 
nos induza a erro a seu respeito. Enquanto não tivermos 
razão alguma de duvidar dela, a aparência é apenas o 
aspecto sob o qual o objeto se apresenta, entende-se, 
por aparência, a manifestação do real. Apenas quando 
as aparências, por serem incompatíveis, não podem 
ser aceitas todas ao mesmo tempo, é que se opera, 
graças à distinção entre aparências que são enganosas 
e as que não o são, uma dissociação que dá origem ao 
par “aparência-realidade”, do qual cada termo remete 
ao outro de um maneira que devemos examinar com 
maior atenção (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005,  
p. 472).

Na realização da dissociação aparência-realidade designa-
se a aparência como termo I e a realidade como termo II. O 
termo I é o que aparece primeiro (atual e imediato) e o termo II 
é aquele que só é compreendido em relação ao termo I, sendo 
que oferece um critério que permite distinguir o que é válido do 
que não é. Pela realização da dissociação, o termo II permitirá 
valorizar ou desqualificar determinados aspectos sob os quais 
se apresenta o termo I (o qual não passa de ilusão e erro).

Obviamente existem vários outros pares dissociativos 
frequentes em nossa cultura: meio/fim, consequência/
princípio, ato/pessoa, acidente/essência, ocasião/causa, 
relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, etc. Em cada um deles, o 
termo II (fim, princípio, pessoa, essência, causa) é apresentado 
como superior ao termo I, muito embora sejam variáveis. Na 
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argumentação, o que se qualifica de aparência é geralmente o 
que, para qualquer outro, era o real, ou era confundido com o 
real, sem o que não lhe dariam esse novo estatuto. Conforme 
a extensão, o papel do auditório, que se presumia cometer a 
confusão, determinará os planos de dissociação.

Ou seja, o empenho argumentativo será tirar partido de 
dissociações já aceitas pelo auditório ou, ao contrário, introduzir 
dissociações criadas. A técnica da dissociação busca a inversão 
dos termos I e II, fazendo que a realidade seja aparência e que 
esta transforme-se em realidade. Por exemplo, na frase “Ele 
matou para preservar a honra”, a palavra matou (termo I) passa 
a ser a realidade e as palavras preservar a honra (termo II) 
passa a ser a aparência.

Tendo a retórica como expediente, a adequação do estilo 
ao objeto do discurso, tal como o concebe o ouvinte, evita 
dissociações que se devem temer de imediato16. Não haverá, 
pois, incompatibilidades a serem removidas (dissociadas).   

Apresentados os quatro tipos de argumentos do Tratado 
da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (quase-
lógicos, fundados na estrutura do real, que fundamentam a 
estrutura do real e por dissociação das noções) temos que o 
fundamental a se esperar deles é sua eficácia, isto é, que sejam 
capazes de persuadir o auditório. Que os mesmos sejam justos 
e capazes de apresentação a qualquer auditório, de dirigirem-
se ao auditório universal.

16 A experiência dos autores clássicos sugere que, por exemplo, sempre se 
elogiar as qualidades oratórias do adversário e ocultar ou minimizar as próprias. 
Tudo o que denuncia talento deve ser proscrito para evitar-se uma dissociação, 
isto é, não apresente sua maior qualidade de imediato no intuito de ela não vir 
a ser combatida desde o início, podendo, assim, perder eficácia.
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||| A problematologia de Meyer
Um dos pilares da trilogia aristotélica argumentativa vem 

a ser o ethos, isto é, o componente moral da autoridade do 
orador para influenciar o público. Ao utilizar-se da palavra, o 
orador constrói sua imagem com seu estilo, suas competências 
e crenças que, ao final, fazem a sua representação. Esse papel 
assumido influencia, de modo incontestável, a forma pela qual 
o auditório acolherá ou não seu discurso.

Sem prejuízo da originalidade aristotélica17 quanto aos tipos 
de argumento, buscamos também um olhar crítico do orador 
Marco Feliciano à guisa dos ensinamentos de Meyer (1991), 
notadamente em sua abordagem da argumentação denominada 
problematologia. O filósofo belga nos ensina que, inicialmente, 
o que se discute na retórica é a distância, mesmo que o objeto 
do debate venha a ser particularizado por uma questão: “a 
retórica é a faculdade de considerar, para cada questão, o que 
pode ser próprio para persuadir”. Mais ainda: “a retórica é a 
negociação da distância entre os homens a propósito de uma 
questão, de um problema” (MEYER, 1998, p. 27).

Partindo da concepção pejorativa dada à retórica pelos 
leigos, centralizamo-nos na tríade logos, pathos e ethos. Estes 
afetos no discurso partem da retórica argumentativa, sendo 
o problema das emoções que influenciam orador e auditório 
chamado de pathos, as provas proposicionais apresentadas 
no discurso para o auditório definidas como logos e a projeção 
de si na fala como ethos (PLANTIN, 2008, p. 111).

17 Quanto a isto, o próprio Meyer (1991, p. 112) assim escreve: “Se entendermos 
por teoria do questionamento que o autor fala da interrogação, então é claro 
que Aristóteles tem uma teoria do questionamento. Mas, se por questionamento 
se deve entender algo diferente do proposicionalismo disfarçado, então receio 
que Aristóteles não perpetue a indiferença problematológica na teorização do 
dialético que nos apresenta”.
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Mais explicitamente quanto ao ethos, seria este a mais eficaz 
das provas passíveis de serem produzidas, na medida em que 
traz a transferência e a empatia. Ora, concordar com um discurso 
é, ao final, identificar-se com seu orador. O trabalho do ethos 
busca criar uma atmosfera de confiança para o auditório, sendo 
a manifestação linguística do caráter do orador que cuida da 
própria imagem. 

Nesse cenário de argumentação, Meyer (1998, p. 30) assevera 
uma conceituação para explicar a razão da má fama da ciência 
retórica, assim expondo:  

No fundo, a ambiguidade, portanto, a confusão que 
notamos a propósito da retórica, deve-se à incontornável 
problematicidade que o logos deve traduzir, embora 
este último se tenha constituído para o erradicar. O 
logos coloca o responder, ignorado como tal muito 
evidentemente, no anteplano; e esse responder é assim 
assimilado à supressão do problemático pela precisão 
de uma solução que é ela mesma necessária. 

O que constitui o fundamento do discurso e da razão vem 
pois a ser o problema (ou questão). “A retórica não fala de 
uma tese, de uma resposta-premissa que não responde a 
nada, mas da problematicidade que afeta a condição humana, 
tanto nas suas paixões como na sua razão e no seu discurso” 
(MEYER, 1998, p. 31). Tem-se aqui o ponto fulcral da doutrina 
problematológica, qual seja, a racionalidade interrogativa:   

Quanto mais uma questão ou uma causa é certa, menos 
se impõe decidir: louvamos ou desaprovamos, aceitamos 
ou recusamos. A paixão e a opinião que a acompanham 
é então único juiz. Pronunciamo-nos em função daquilo 
que sentimos. Por contraste, quanto mais duvidosa uma 
questão é, mais precisamos deliberar e menos o outro 
é depositário da decisão, e assim somos confrontados 
ainda mais com uma problematicidade plural que 
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devemos tomar sob a nossa responsabilidade sem 
descanso externo. É a variação de problemática que 
define os possíveis gêneros da retórica, e essa mesma 
problematicidade é tributária dos meios de resolução 
à disposição. (MEYER, 1998, p. 34). 

Quanto mais incerta for uma questão, menos chance 
haverá de se ter apenas uma única alternativa de resposta, 
o que redundará na apresentação de várias outras possíveis. 
Inicia-se assim a busca pela resposta mais útil entre todas as 
possíveis. Na concepção da problematologia, compreendemos 
as duas faces da retórica – chamadas de negra e branca por 
Meyer (1998). A primeira visa a manipulação, conseguindo fazer 
passar por resposta aquilo que é questão; a segunda não anula 
a interrogação com a resposta, mas aborda o problemático com 
seus argumentos e na própria confecção daquela. A fronteira 
de ambas, pois, está na forma de interrogar.

Qualquer enunciado ou ação de um orador pode ser 
considerado uma resposta, à qual podemos associar um 
problema. É um processo regular de questionamento 
(justificando o porquê de se interrogar hoje o questionamento). 
É colocar em questão o que estava fora de questão, rompendo 
com o pensamento proposicional18. É chegar ao questionamento 
infinito.

Em continuação, como a questão fica sujeita a inúmeras 
respostas na maior parte das vezes, o ethos passa a ter um papel 
fundamental, pois, a credibilidade do orador porá um ponto 
final nas dúvidas quanto à resposta que ele mesmo propõe. 
Consoante Meyer (2007, p. 89), “ethos remete ao homem, ao 
sujeito, aos costumes e ao comportamento, ao caráter e à 
psicologia”.

Em sua crítica à não consideração da problematologia, 
Meyer (2007) destaca a prevalência do niilismo, isto é, a solução 

18 Quando se fala ou escreve, o que perfaz uma resposta, já se tem em mente 
um problema que seja comum ao destinatário.
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fácil e menos filosófica. Como não há mais o questionar do 
questionamento, as respostas se amparam na própria história 
da ciência da linguagem, isto é, em respostas já tidas, anulando 
novas visões sem solucionar novos problemas. Isto acaba por 
fortalecer a retórica em seu viés negro, proposta pelo orador 
na constituição de seu ethos.    

Ora, nós vivemos na história, e ela tem como efeito 
sacudir as velhas respostas, que se tornam caducas, 
atingindo-as com a problematicidade. É essencial poder 
dissociar o antigo do novo, as respostas que se imporão 
daí em diante das que estão cada vez mais sujeitas à 
discussão. Mais a história acelera, mais as diferenças 
se aprofundam e mais as velhas respostas apenas 
permanecem metaforicamente. Além disso, tomamos 
mais e mais consciência de que elas são metáforas e 
de que estas são enigmas que pedem outras respostas, 
outra literalidade. Em resumo, desde o início elas são o 
que já não o são mais e, consequentemente, elas o são 
ainda menos como modos de falar – o que difere do 
que era. Essas metáforas levantam o problema de novas 
respostas a que elas remetem e exigem, tornando-
se a expressão da problematicidade histórica. Em 
consequência, ou nos damos conta desta última ou a 
negamos. Então, ou teremos novas respostas no lugar 
das antigas ou vamos nos agarrar às antigas como se elas 
ainda permanecessem válidas, mediante metaforização, 
ou seja, retorização. (MEYER, 2007, p. 93-94). 

Pode-se dizer que quanto mais o problemático se impõe 
explicitamente, mais a rejeição fica exteriorizada em função da 
conscientização do problema em si, o que ampara o predomínio 
contestável das superstições, magias e religiosidades que, 
em suas essências, albergam velhas respostas para antigos 
problemas não efetivamente problematizados.
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Passamos agora à contextualização da entrevista concedida, 
objeto de estudo da pesquisa aqui relatada, bem como à 
apresentação geral do orador Marco Feliciano e seu cargo 
político. 



O DISCURSO 
POLÍTICO E 
O DISCURSO 
RELIGIOSO

CAPÍTULO 2
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Não existe verdade em si, mas uma verdade de 
cada indivíduo, de cada cidade; e o importante é 

aquilo que lhe permite fazer-se valer e impor-se, 
que é precisamente a retórica.

Olivier Reboul19

Na concepção Aristotélica, a persuasão ocorre pelo discurso, 
isto é, quando mostramos o que é verdade ou que parece 
verdade de acordo com cada caso em particular. A despeito 
do que aqui mostramos, identificam-se duas linhas distintas 
de discursos consoante suas próprias naturezas. Contudo, não 
raras vezes, política e religião estão mutuamente entrelaçadas, 
o que gera uma homogeneidade discursiva.

Charaudeau (2006, p. 80) destaca que o discurso político 
e o discurso religioso se assemelham na existência de um 
representante – seja de que natureza for – de uma terceira 
posição. Algo como o líder religioso ser um representante de um 
Deus e o líder político ser representante de um povo. Todavia, 
apresentam-se notáveis diferenças.

De acordo com o mesmo autor, tem-se que a arte da boa 
política é a “gestão das paixões” (CHARAUDEAU, 2006, p. 81). 

O discurso político, por assim dizer, embaralha a tríade logos, 
ethos e pathos na busca do convencimento do cidadão a aderir 
ao valor proposto pelo orador. A estratégia se sobressai na 
construção de sua imagem (ethos) para fins de credibilidade 
e persuasão do povo (pathos) em uma encenação dramática 
positiva ou negativa (logos). Neste aspecto, foca seus esforços 
na apresentação da desordem social em que o cidadão vive, 
destacando malefícios produzidos pelo orador adversário 
e propondo uma solução salvadora na sua própria figura 
exteriorizada.

19 REBOUL, O. Introdução à retórica. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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A desordem social é mostrada na realidade vivida ou num 
futuro palpável, apresentando fatos e dados que corroboram 
a existência de várias irregularidades, por exemplo, salários 
baixos, desemprego, falta de saneamento básico, etc. Quanto 
ao “mal encarnado”, salienta a figura de seu opositor – seja num 
cenário de governo existente ou potencial – personificando 
uma pessoa ou um grupo. Já quanto à “salvação”, o discurso 
apresenta o orador como solução para todas as mazelas, 
sendo o mesmo tátil e visível, bem como eventuais medidas 
que esgotarão os suplícios da realidade, desqualificando o 
adversário.  

Nesse bojo, opera-se o entrelaçamento do pathos e do logos, 
na medida da comunhão da emoção e da razão na onipresença 
do discurso político. Conclui Charaudeau (2006, p. 93): “o campo 
político é por excelência o lugar em que as relações de poder 
e de submissão são governadas por princípios passionais”.

Vê-se que o discurso proferido critica os opositores do orador 
e promete a defesa do povo brasileiro (auditório), utilizando 
como meio uma mensagem direta proferida na celebração 
cristã do Natal. Tais características embasam a natureza política 
do orador que, a seu tempo, conclama o apoio popular.

O discurso religioso é, por sua essência, autoritário e 
persuasivo, não permitindo mediações e questionamentos em 
sua materialidade. Consoante Citelli (1995, p. 48): 

O discurso religioso realiza uma tarefa sui generis 
enquanto mecanismo de comunicação, pois, se os 
demais discursos autoritário-persuasivos podem vir 
a revelar a voz do sujeito falante, nele resta apenas a 
noção de dogma. Não deixa de ser uma situação curiosa 
estar diante da mais visível forma de persuasão e do 
mais invisível eu persuasivo! Deus não fala, dado ser 
uma realidade imaterial; quem fala em seu nome não é 
dono do discurso: o pastor é apenas veículo, porta-voz, 
no máximo um “interpretador” da palavra do Senhor. 
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Predomina a noção de que o orador não é uma pessoa comum, 
mas, acima de tudo, um representante do divino/sagrado na 
realidade cotidiana. Quer dizer, a característica autoritária do 
discurso não se promove por verbos e termos imperativos, mas 
sim pela própria existência da crença nos argumentos trazidos 
no bojo do discurso.

No discurso religioso, ocorre a transmissão de práticas e 
crenças da humanidade com o sagrado, institucionalizadas por 
uma organização religiosa que as conduz e difunde na forma de 
discursos orais e escritos como acepção maior de divindade. 
Utilizando-se da autoridade divina, o discurso religioso opera 
com validade e eficácia para o auditório particular e à crença 
vinculada. Não obstante, a argumentação trazida pelo orador 
sustenta e potencializa o discurso, fundamentando a autoridade 
nele implícita.

Valem as palavras de Torresan (2007, p. 97): 

Se, por um lado, em meio ao discurso religioso existe 
a mistificação que envolve o pecado, recoberto 
figurativamente pela imagem do diabo, do inferno, por 
exemplo, como elemento intimidador muito forte que 
produz impacto considerável na crença de boa parte 
da sociedade de costumes e de posições tradicionais, 
por outro, há a salvação, recoberta pela figura do céu e 
da recompensa divina, que constitui uma estimulante 
tentação para que os fiéis nunca abandonem as 
doutrinas pregadas.

O discurso religioso sempre apresenta uma proposta de 
realidade fulcral na concepção da sociedade em si, tendo em 
vista trazer alento a dúvidas essenciais do ser humano: morte, 
felicidade, riqueza, desapego, casamento, dentre outros. À 
guisa de exemplo, destacamos o seguinte discurso religioso: 
“Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” 
(MATEUS, 22:21). Nota-se que o discurso retirado da Bíblia 
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apura sua essência religiosa, na medida do culto ao divino e 
sagrado em contraposição ao ser humano e seu cotidiano.

Especificamente quanto ao material selecionado para 
análise, é apresentada uma entrevista na qual o orador produz 
um discurso mesclado com texto político e linguagem religiosa 
por assim dizer, na medida em que refuta, argumenta e justifica 
suas posições com elementos de ambos.

Dessa forma, nos alinhamos à supramencionada afirmação 
de Charaudeau (2006) pela qual não raras vezes o discurso 
político e o discurso religioso postam-se numa mesma vala, 
indissociáveis em sua materialidade e oratória. Contudo, tal 
característica não lhe retira a curiosidade de análise pelos 
olhos da retórica e argumentação, perfazendo, tão somente, 
uma peculiaridade inerente ao corpus. 

||| A entrevista
A entrevista do deputado Marco Feliciano, analisada no 

trabalho que deu origem a este e-book, ocorreu entre um 
documentador e um informante fisicamente presentes, numa 
interação face a face. Baseamos nossas análises na transcrição 
da entrevista (concedida oralmente), o que ressalta alguns 
aspectos quanto a tal fato. Transcrever uma fala é passar um 
texto de sua realização sonora para a forma gráfica com base 
em procedimentos convencionalizados. Tal processo traz 
uma série de operações e decisões que não podem conduzir 
a mudanças relevantes, sob pena de interferir na natureza do 
discurso proferido do ponto de vista da linguagem e até mesmo 
do conteúdo.

Na transcrição, é levado em consideração o nível da 
substância da expressão, o nível da forma da expressão, o nível 
da forma do conteúdo e o nível da substância do conteúdo. 
Considerando que transcrever algo não é uma atividade 
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de metalinguagem e nem mesmo uma atividade simples de 
interpretação por grafia do significante sonoro, pode-se ter 
que a transcrição é uma transcodificação (MARCUSCHI, 2010).

Desta forma, o texto oral transcrito acaba por perder seu 
caráter original, passando por uma neutralização, isto é, indo da 
substância e forma da expressão oral para a substância e forma 
da expressão escrita (com todas as consequências vinculadas 
ao processo). Destaca-se, por oportuno, que a transcrição parte 
de uma dada compreensão do texto oral, não configurando um 
processo natural indiscutível.

Em específico, quanto à transcrição de uma entrevista oral, 
Marcuschi (2010, p. 53) destaca:

Há também questões éticas envolvidas, já que a 
transcrição pode reproduzir preconceitos na medida 
em que discrimina os falantes, deixando, para uns, 
evidências socioletais em marcas gráficas, anulando 
essas evidências, para outros. Veja-se que em geral 
os transcritores dão para a fala dos entrevistadores 
um status diferente do que para os informantes, no 
caso de pesquisas linguísticas. Esta distinção faz supor 
que o entrevistador tem uma “fala culta” ao passo que 
seu informante não. Alerto, portanto, para este perigo 
sempre iminente em todos os trabalhos de transcrição. 

Até para justificativa, frente a tais considerações, reiteramos 
que foi utilizada para a análise a transcrição da entrevista 
fornecida pela própria produtora (UOL/Folha de São Paulo).20

Sob outro prisma, toda entrevista é uma técnica de interação 
social, servindo à pluralização de vozes e à distribuição de 
informação. É a busca e a consecução do inter-relacionamento 
humano nos dizeres de Fávero e Andrade (2006). Por certo, a 

20A transcrição da entrevista encontra-se em: http://noticias.uol.com.br/
politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de-
marco-feliciano-a-folha-e-ao-uol.htm. 

 http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de
 http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de
 http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de
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mecânica da entrevista envolve necessariamente um acordo 
prévio entre os participantes. Entretanto não será através 
daquela que a verdadeira interação do entrevistador e do 
entrevistado se fará notar, na medida de ausência da plenitude 
do diálogo.

A entrevista rompe o dialogismo “eu e você para alcançar 
a sociedade, instaurando 3 diálogos: (i) entrevistador e 
entrevistado, (ii) entrevistado e audiência e (iii) entrevistador e 
audiência”, consoante Fávero e Andrade (2006). Na expressão 
da retórica, essa relação se daria entre orador e auditório. Vale 
dizer que as relações que se vinculam à audiência não são 
passíveis de inversão, o que permite definir as expectativas do 
evento. Segundo as autoras: 

Dessa forma, as entrevistas ora tendem para o pólo do 
contrato ora para o da polêmica [...]. Já no estilo polêmico, 
a interação pode apresentar inclusive a desqualificação 
de um dos interlocutores. Segundo Barros, ambos os 
estilos instauram-se a partir de procedimentos que 
visam a um mesmo objetivo: “persuadir o público e com 
ele estabelecer uma relação interacional unilateral” 
(FÁVERO; ANDRADE, 2006, p. 157).

Vale dizer que o maior objetivo da entrevista é quando a 
relação eu-tu (entrevistador e entrevistado) sai alterada, na 
medida de interação entre os participantes com alteração de 
seu conhecimento de mundo.

Logicamente não se pode desprezar o papel que a audiência 
desempenha na interação entre entrevistador e entrevistado. 
Nesse aspecto, a manutenção da empatia entre ambos torna-
se fundamental para a preservação da primeira. Eis a estratégia 
da polidez. A polidez remete à figura da preservação da face. 
Segundo Goffman (apud BRITO, 2007), a face nada mais é do 
que “o valor social positivo exigido pela pessoa através do 
comportamento que os outros supõem ter sido adotado por 
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ela no decorrer de um contrato particular”. Ou seja, é a imagem 
do “eu” delineado consoante os paradigmas sociais.

Com efeito, toda pessoa tende a exteriorizar uma linha de 
conduta baseada em atos verbais e não verbais para exprimir 
seu ponto de vista. Em outras palavras, toda pessoa procura 
mostrar uma boa imagem, particularmente, o entrevistado 
quando de uma situação de entrevista. A interação face a face 
é a situação que determinará a preservação da face.

Contudo, tendo como parâmetro a audiência, principalmente 
quando nos referimos à conquista do receptor, pode ocorrer 
a invasão da territorialidade por parte do entrevistado ou do 
entrevistador. Tal fenômeno foi chamado por Goffman (apud 
BRITO, 2007, p. 158) de perda de face. 

Ora, a interação verbal na entrevista, sempre sustentada por 
convenções sociais de acordo com o grupo a que se destina, 
merece precauções para se evitar a perda da face por parte do 
entrevistado. Quer dizer, o entrevistado se preocupa em não 
se trair ou ser desmascarado pelo seu auditório.

Porém, na ocasião real da perda da face (ou da imagem) 
no curso de um discurso (neste caso, a entrevista), procuram-
se as medidas reparadoras no próprio decorrer do diálogo 
tido, numa tentativa de amenização das consequências. Tais 
medidas reparadoras apresentam 4 movimentos clássicos:

• ofensa;

• reparação;

• satisfação;

• agradecimento.

A ofensa expõe a falta ocorrida, permitindo-se, através da 
reparação, o reparo para o restabelecimento do equilíbrio. A 
satisfação acaba por ser o aceite do ofendido pela reparação 
realizada, sendo o agradecimento o ponto final exteriorizado 
pelo ofensor.
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As atividades reparadoras buscam a sustentação primordial 
do ethos demonstrado, no intuito da manutenção da 
credibilidade do discurso perante o auditório (sociedade), haja 
vista que a comunicação havida entre as partes (entrevistador e 
entrevistado) ocorre num cenário de características contextuais 
definidas. 

Isso nos leva à conclusão de que os indivíduos que falam e 
argumentam nem sempre realizam tais atos em conformidade 
com seus valores e personalidade. Como destaca Charaudeau 
(apud BRITO, 2007, p. 161), o outro participante do ato 
comunicativo deve sempre supor que seu interlocutor tem 
uma intenção, uma finalidade e uma maneira de exprimi-las 
adequadamente a cada situação. 

A manutenção da empatia na relação comunicacional, 
evitando-se a perda da face (e, em contrapartida, sua 
preservação), facilita a recepção do discurso e o acordo prévio 
com o auditório.

Apresentados os pressupostos teóricos de que precisamos, 
bem como contextualizada a entrevista, passaremos, a seguir, 
à análise do material selecionado. 



FELICIANO E 
A ENTREVISTA

CAPÍTULO 3
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Apenas a existência de uma argumentação, que não seja 
nem coerciva nem arbitrária, confere um sentido à liberdade 

humana, condição de exercício de uma escolha racional.

Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca21

Conforme já exposto, o corpus sob análise da pesquisa 
que deu origem a este e-book constitui-se em uma entrevista 
concedida pelo deputado Marco Feliciano quando de uma 
sabatina ao jornal Folha de São Paulo.

Marco Antônio Feliciano nasceu em 12/10/1972 na cidade 
de Orlândia, estado de São Paulo. Filho de Lúcia Maria Feliciano 
e José Antônio Novo, é casado com Edileusa de Castro Silva 
Feliciano e tem três filhas. É formado em Teologia. Como pastor 
da Catedral do Avivamento, uma igreja ligada à Assembleia 
de Deus, começou a pregar aos 17 anos, conseguindo maior 
expressão religiosa no ano de 1999, oportunidade em que 
se apresentou pela primeira vez no Congresso dos Gideões 
Missionários em Camboriú (SC) para mais de 100 mil pessoas. 
Desde então, até por sua capacidade e carisma, transformou-
se em um “ícone” da igreja de linha evangélica, arrastando 
multidões às suas pregações pelo país. 

No ano de 2010, foi eleito deputado Federal pelo Partido Social 
Cristão (PSC) no estado de São Paulo com aproximadamente 
210.000 votos. Tal número de eleitores lhe qualificou como 
o segundo deputado declaradamente representante dos 
evangélicos com maior votação no Congresso Nacional e a 
posição de 12º lugar entre os eleitos pelo estado de São Paulo.

Em sua atuação política, foi presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados 
Federais no ano de 2013, o que lhe rendeu inúmeras críticas 
face as suas declarações, no mínimo polêmicas, quanto aos 
temas homossexualismo e aborto. 

21 PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA L. Tratado da argumentação: a nova 
retórica. Tradução Maria Ermentina Galvão G. Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005.
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Estas declarações podem ser encontradas inúmeras vezes 
em pesquisas junto à internet, principalmente em vídeos de 
suas inúmeras pregações/discursos, o que suporta o contexto 
nos quais foram pronunciados e, principalmente, o auditório em 
tais ocasiões. À guisa de exemplo, podemos citar as seguintes 
polêmicas relacionadas ao deputado: 

• no mês de março de 2013, o deputado-pastor, em discurso 
proferido na cidade de Passos/MG, aduziu que o Colegiado 
da Câmara dos Deputados Federais era um espaço 
anteriormente dominado por Satanás;

• em vídeo de uma pregação sem data específica22, Marco 
Feliciano diz que Deus matou John Lennon e os integrantes 
da banda Mamonas Assassinas, haja vista que ambos 
debocharam da santidade da Igreja; 

• durante sua presidência, a CDHM aprovou o Projeto de 
Decreto Legislativo 234/11, apelidado como projeto da 
cura gay, o qual autorizava os psicólogos à patologização 
de comportamentos ou práticas homoeróticas;

• também durante a gestão do deputado, a CDHM aprovou 
um projeto que suspende a validade da resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que autoriza o 
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Projeto de 
Decreto Legislativo (PDC) 871/13 defendeu que a resolução 
175/13 do CNJ “extrapolou as competências do órgão e 
avançou sobre as prerrogativas do Poder Legislativo”;

• também no mês de março de 2013, um manifestante foi 
detido pela Polícia Legislativa em audiência na CDHM por 
ordem de Marco Feliciano sob a justificativa de ter chamado 
o deputado de racista.

22 O vídeo em referência encontra-se disponível em: http://streaming.ig.com.
br/. Acesso em: 01 fev. 2015. 

http://streaming.ig.com.br/v1/streams/a/01e/01e1d 2cee5a2df95e17145b0958fa796/56654536462f464aa96775
http://streaming.ig.com.br/v1/streams/a/01e/01e1d 2cee5a2df95e17145b0958fa796/56654536462f464aa96775
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Estes fatos desencadearam reações de variados grupos 
defensores dos direitos das minorias, bem como inúmeras 
manifestações públicas através de passeatas em várias cidades 
do país, todos contrários à permanência do deputado na 
presidência da CDHM. Desde artistas consagrados até políticos 
de renome passaram a apoiar abertamente sua renúncia; 
contudo, o deputado manteve-se no cargo até o final de sua 
gestão, mesmo frente a tamanha pressão ocorrida23.

Ao final do ano de 2013 (começo do ano de 2014), terminou 
seu mandato na presidência da CDHM, voltando ao plenário do 
Congresso Nacional no original cargo de deputado, o que, não 
obstante, ainda lhe manteve em foco público em decorrência 
de suas entrevistas, atividade legislativa e pregações.

A entrevista analisada foi gravada no dia 1º de abril do ano 
de 2013 no estúdio do Grupo Folha em Brasília/DF, ocasião 
esta em que o orador ainda estava na Presidência da CDHM 
da Câmara dos Deputados Federais. À época, a imagem do 
entrevistado já se fazia caricaturada e combatida na sociedade, 
demandando protestos ferrenhos dos defensores das minorias, 
principalmente do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transexuais), indignados com as opiniões e posições defendidas 
pelo deputado em pregações diversas e na própria CDHM. A 
indignação alcançou a mídia por completo, angariando apoio 
de artistas e gerando até mesmo um debate político junto à 
Presidência da República acerca de sua manutenção ou não 
no cargo ocupado.

Aqui convém ressaltar a função e o papel da CDHM. A Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 

23 Vale destacar algumas das manifestações da sociedade ocorridas no 
período da presidência de Feliciano na CDHM, as quais alcançaram todo o 
país: passeatas realizadas em frente ao Congresso Nacional (Brasília/DF) e na 
Avenida Paulista (São Paulo/SP), dentre tantas outras, onde os manifestantes 
simulavam casamentos homoafetivos e promoviam um “beijaço” gay; beijos 
“gays” entre célebres artistas nacionais; protestos de inúmeras pessoas na 
internet e dentro da Câmara dos Deputados Federais, destacando não ser o 
deputado seu representante político.
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Federais (CDHM) é uma das 21 comissões permanentes da 
Câmara dos Deputados, sendo um órgão técnico consultivo 
e deliberativo composto por 18 deputados membros, tendo 
anualmente uma presidência por designação política.

As atribuições e objetivos são assim destacados em sua 
página oficial na internet, junto ao site da Câmara dos Deputados 
Federais:

Suas atribuições constitucionais e regimentais são 
receber, avaliar e investigar denúncias de violações de 
direitos humanos; discutir e votar propostas legislativas 
relativas à sua área temática; fiscalizar e acompanhar 
a execução de programas governamentais do setor; 
colaborar com entidades não-governamentais; realizar 
pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos 
humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de 
divulgação pública e fornecimento de subsídios para as 
demais Comissões da Casa; além de cuidar dos assuntos 
referentes às minorias étnicas e sociais, especialmente 
aos índios e às comunidades indígenas, a preservação 
e proteção das culturas populares e étnicas do País.

O poder exercido pela CDHM advém da representação 
intrínseca dos mandatos de seus integrantes e do 
poder moral que os direitos humanos representam, 
como construção do processo civilizatório, legitimado 
por instituições e normas internacionais e nacionais. A 
Constituição Federal e a legislação ordinária brasileiras 
são relativamente avançadas na garantia dos direitos 
humanos, em que pesem os obstáculos que impedem 
a plena observância e cumprimento desses direitos. De 
qualquer forma, é possível afirmar que o Brasil avança 
na proteção dos direitos humanos.

O principal objetivo da CDH é contribuir para a 
afirmação dos direitos humanos. Parte do princípio de 
que toda a pessoa humana possui direitos básicos e 
inalienáveis que devem ser protegidos pelos Estados e 
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por toda a comunidade internacional. Tais direitos estão 
inscritos em textos e diplomas importantes de direitos 
humanos, que foram construídos através dos tempos, 
como são, no âmbito da ONU, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948) e, no âmbito da OEA, a 
Declaração Americana de Direitos Humanos (1948). 
O Brasil é signatário desses e de outros instrumentos 
internacionais, o que significa que assumiu compromissos 
com os direitos humanos perante a Humanidade e diante 
de seu povo. (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 
MINORIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS – 
CDHM, 2014). 

Seus relatórios anuais de atividade disponibilizados on-
line contemplam até o ano de 2012, ou seja, a gestão anterior 
à do deputado Marco Feliciano (corrente em 2013). A gestão 
anterior foi presidida pelo deputado Domingos Dutra (PT/MA) 
tendo produzido 9 reuniões deliberativas, 3 seminários, 16 
audiências públicas, 4 outras audiências e 12 diligências. Isso 
nos impossibilita de fazer um comparativo da Comissão antes e 
após Feliciano, contudo, face à evidência que a CDHM tomou no 
ano de 2013 em função de seu presidente e correspondentes 
discursos, não nos surpreenderíamos com um aumento 
expressivo de atividades no decorrer de sua gestão (o que 
poderá ser comprovado tão logo o relatório seja publicado e 
disponibilizado ao público em geral).

Findo seu mandato na Comissão, Marco Feliciano passou a 
frequentar inúmeros programas de TV e a conceder entrevistas 
para as mais diversificadas revistas (inclusive uma para a revista 
Playboy da editora Abril no mês de abril de 2014, que gerou 
tantas outras discussões). Utilizou-se para tanto da notoriedade 
ganha com o embate tido com as organizações de defesa das 
minorias e de seu próprio caráter polêmico, alimentado ainda 
mais para efeitos da continuidade de sua exposição após a 
saída da presidência da CDHM.
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Fica evidente que a revolta original contra a indicação 
de Feliciano para a presidência da CDHM se deu por conta 
do seu histórico como pastor e da sua falta de tradição na 
defesa dos Direitos Humanos no âmbito do atual cotidiano. 
Tal contrariedade gerou um turbilhão de pré-conceitos que 
distorceu as noções regulares de homossexualismo, aborto 
e tantos outros temas polêmicos, ocasionando uma grande 
confusão e inúmeros comentários preconceituosos por todos 
os lados.

Fato é que o deputado tomou os comentários contrários a ele 
como agressões à sua fé e não à sua capacidade de defender os 
Direitos Humanos. Porém, a sociedade também se viu confundida, 
muitas vezes pela mídia irresponsável, generalizando críticas ou 
valorizando cegamente posicionamentos religiosos, deixando 
de lado um julgamento lúcido quanto à competência ou não 
de Feliciano para comandar a CDHM. 

 Em outubro de 2014, Marco Feliciano foi reeleito ao cargo 
de deputado Federal de São Paulo pelo PSC/SP, com quase 400 
mil votos, ficando entre os cinco parlamentares mais votados 
de todo o Brasil. Em relação à última eleição (ano de 2010), o 
deputado praticamente dobrou seu número de eleitores.

Quanto ao entrevistador Fernando Rodrigues, trata-se de um 
destacado jornalista ganhador de 4 prêmios ESSO. Trabalhou 
na Folha de São Paulo entre os anos de 1987 a 2014 como 
repórter, editor de economia, correspondente em Nova York 
(1988), Tóquio (1990) e Washington (1990 a 1991) e como 
colunista e repórter na sucursal de Brasília (de 1996 a 2014). É 
autor de livros e de um blog sobre política junto ao portal UOL 
desde o ano de 2000. 

Já o portal UOL (Universo Online) é um provedor de acesso 
à internet de origem e capital brasileiro, criado pelo grupo 
econômico Folha da Manhã, editor do jornal Folha de São Paulo. 
É o portal de internet com maior índice de acesso no país, sendo 
superado apenas pelo Google, Facebook e YouTube, possuindo 
parcerias com os canais televisivos ESPN e Rede TV.
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A seguir, apresentamos a transcrição da entrevista para 
facilitar a compreensão da análise.

Do UOL, em Brasília
02/04/2013 – 06h00

O pastor evangélico Marco Feliciano, deputado federal (PSC-
SP) e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara dos Deputados, participou do “Poder e Política”, 
projeto do UOL e da Folha conduzido pelo jornalista Fernando 
Rodrigues. A gravação ocorreu em 1º abr. 2013 no estúdio do 
Grupo Folha em Brasília.

Narração de abertura: Marco Antonio Feliciano tem 40 anos. 
É pastor evangélico e deputado federal por São Paulo. Filiado 
ao PSC, o Partido Social Cristão, foi eleito em 2013 presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados.

Formado em teologia, Marco Feliciano é autor de livros e músicas 
relacionados à religião. Em 2008, na Assembleia de Deus, fundou 
o seu próprio ministério chamado Catedral do Avivamento.

Em 2010, disputou a eleição para deputado federal por São 
Paulo. Foi eleito com 212 mil votos, o 12º mais votado entre os 
70 deputados eleitos por São Paulo.

Ao assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara, foi acusado de ser homofóbico e racista. Ele nega. 
Vários grupos de representantes de minorias e até mesmo o 
presidente da Câmara, Henrique Alves, pediram sua renúncia. 
Mas Marco Feliciano diz que não deixará o cargo.

Folha/UOL: Olá internauta. Bem-vindo a mais um “Poder e 
Política – Entrevista”. Este programa é uma realização do jornal 
Folha de S. Paulo e do portal UOL. E a entrevista é realizada aqui 
no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta 
edição é o deputado Marco Feliciano, do PSC-SP, presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados.

http://uol.com/bgcnc1


73 |||

QUESTIONAMENTO 1 – Folha/UOL: Olá, deputado Marco 
Feliciano. Muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo 
Folha. Eu começo perguntando: Muita pressão sobre o sr. para 
que o sr. saia do cargo de presidente da Comissão de Direitos 
Humanos. O sr. vai sair ou vai permanecer?

Marco Feliciano: Primeiramente, quero agradecer a 
oportunidade que você me dá de a primeira vez, agora, dar 
uma entrevista séria para um portal sério. E dizer que não há 
possibilidade nenhuma de renúncia. Não há possibilidade 
nenhuma de renúncia até porque eu não cometi nenhum crime, 
eu não passei por nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo 
de tribunal e o que tem acontecido é apenas a força de um 
grupo da sociedade que luta muito para que eu, debaixo dessa 
pressão, saia do cargo. Só que pressão é meu sobrenome. Desde 
criança eu vivi sobre pressão. Eu nasci de uma família pobre e 
vivi até agora.

QUESTIONAMENTO 2 – Folha/UOL: Nesta terça-feira, dia 2 de 
abril, haverá uma nova reunião de líderes partidários na Câmara 
e, supostamente, o sr. seria convidado e seria feito um apelo 
ao sr.. Se esse convite vier a ser feito, o sr. vai comparecer à 
reunião e como aceitaria esse apelo?

Marco Feliciano: Bom, eu não recebi o convite ainda. Eu 
também fiquei sabendo pelos veículos de comunicação. Eu 
estou estudando se eu vou atender esse pedido até porque 
já foram feitos [sic] várias reuniões acerca desse assunto e, 
regimentalmente, não tem o que ser feito. O meu partido, dentro 
da pluralidade, da proporcionalidade, ficou com a Comissão. 
Meu partido já se posicionou dizendo que nós não abrimos 
mão dessa Comissão. Eu já me posicionei dizendo que não abro 
mão da Comissão. Então, eu não sei o que faria nesse colégio 
de líderes. E, ali, para ser oprimido, achincalhado por um grupo 
de pessoas que, na verdade, deveria defender o parlamento 
e não abrir um precedente como nesse momento está sendo 
feito, então, eu acho que é muito perigoso.
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QUESTIONAMENTO 3 – Folha/UOL: O presidente da Câmara 
dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB-
RN, já manifestou algumas vezes a opinião a respeito desse seu 
caso dizendo que o ideal talvez fosse, não com essas palavras, 
mas dando a entender isso, que o sr. deixasse o cargo de 
presidente. O presidente da Câmara acerta ao dizer isso?

Marco Feliciano: Não. Nesse momento, ele sofre uma pressão. 
Todos nós sabemos que o presidente, deputado Henrique 
Alves, chegou à presidência debaixo de muita pressão, debaixo 
de muita luta. E, como ele é o meu líder ali no Congresso, eu me 
espelho nele. Até porque essa força, esse vigor que eu estou 
tendo de suportar essa pressão se inspira nele, como falaram 
tanto dele, acusaram tanto dele. Tantos jornais falando sobre 
ele e, mesmo assim, ele permaneceu. Então, eu quero ter a 
mesma chance que ele teve de permanecer e provar que eu 
posso fazer um bom trabalho.

QUESTIONAMENTO 4 – Folha/UOL: Ele não deveria ter 
manifestado a opinião que ele manifestou, na sua opinião?

Marco Feliciano: Eu não posso dizer isso porque a manifestação 
de pensamento é um artigo da Constituição Federal e todos têm 
que ter o direito. Isso até é importante a gente falar até sobre 
isso porque eu só estou sendo punido pela minha liberdade de 
expressão que está sendo tolhida nesse momento. E isso não 
é democracia. É ditadura.

QUESTIONAMENTO 5 – Folha/UOL: Por falar em liberdade de 
expressão, várias personalidades da sociedade civil brasileira 
se manifestaram. Muitos artistas contrários a sua permanência 
como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vou citar 
alguns aqui: Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Maitê 
Proença, Wagner Moura. Artistas. O sr., olhando esses artistas 
que falaram contra a sua permanência, se pegou pensando, 
talvez, “esse aí eu era até fã desse artista”? O sr. era fã de algum 
deles?
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Marco Feliciano: Sou fã de todos eles. Inclusive, eu sou cinéfilo, 
eu amo filmes e gosto da atuação deles e, inclusive, da forma 
como eles se expressam diante da sociedade. O que eles fizeram 
nesse momento, esse depoimento deles, foi um depoimento 
levado por tudo aquilo que eles ouviram falar. Nenhum deles 
me conhece. Nenhum deles sentou comigo, como você está 
fazendo, para me ouvir. Nenhum deles conhece o meu histórico 
de vida. E eu não perturbei muito com isso até porque eles não 
me representam. Eles vivem num mundo paralelo ao mundo 
cristão, ao mundo evangélico. O mundo evangélico nosso é um 
mundo muito nosso. É um mundo diferente. Nós não somos 
pautados pela mídia. Nós não somos pautados por artistas, até 
porque os artistas têm o seu estilo de vida. São progressistas 
por natureza. Acho que uma das máximas do artista é que para 
ser um ator você tem que esquecer o seu sexo porque o ator 
encarna o personagem, sendo ele homem ou mulher. Então, 
nesse momento, pela pressão, por eles terem lido tanto, por 
terem ouvido falar tanto, eu me tornei uma figura pública da 
noite pro dia. Então foram levados pelo vento. Me deem um 
tempo para trabalhar e vocês vão ver que as coisas vão mudar. 
O próprio Caetano, essa semana, em Salvador, na folha mais 
lida de Salvador, no jornal esqueci o nome, falou sobre isso. 
Que, coincidentemente, na última quarta-feira, a audiência 
pública que eu realizei debaixo de protestos, debaixo de luta, 
era uma audiência pública feita em prol da cidade onde a mãe 
do Caetano, a dona Canô, que foi uma das maiores brasileiras 
no Brasil, é a matriarca da cidade. Onde mil pessoas morreram 
por causa de contaminação de chumbo. E o próprio Caetano 
parece que agora ele deu uma amenizada. Ele até falou: “Não 
concordo com o presidente. Mas se a Comissão de Direitos 
Humanos fizer alguma coisa, vou ser o primeiro a ficar de pé e 
aplaudir”.

QUESTIONAMENTO 6 – Folha/UOL: O sr., no último fim de 
semana, esteve em Passos, em Minas Gerais, e, daí, uma notícia 
da sua apresentação lá dá conta que o sr., mencionando a 
Comissão de Direitos Humanos, presidida agora pelo sr., disse 
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que, pela primeira vez, alguém iluminado pelo espírito santo 
está no comando, e que, antes, o colegiado era, entre aspas, 
“dominado por Satanás”. O sr. referia aos ex-presidentes da 
Comissão?

Marco Feliciano: Bom, veja só, eu não disse isso. Tenho gravado 
a mensagem que eu preguei lá. As pessoas tendem, nesse 
momento, a me ridicularizar por ser um cristão atuante, por ser um 
protestante fervoroso. Eu não disse isso em momento nenhum. 
Disse, sim, que eu sou um homem inspirado pelo espírito santo, 
e eu creio nisso. Disse que aquela Comissão era regrada por 
pessoas que tinham um pensamento muito contrário à família 
brasileira. Você sabia que, no ano passado, se não me falha a 
memória, no mês de julho ou outubro, a Comissão de Direitos 
humanos patrocinou um seminário chamado “Diversidade Sexual 
na Primeira Infância”. O nome pesa para quem compreende um 
pouco. Primeira infância é de 0 a 6 anos. E eu tentei ali assistir 
porque fui hostilizado pelo grupo LGBT que ali estava, ao ouvir 
uma mulher do MEC e outra pessoa do Conselho de Psicologia 
Federal, pessoas de autarquias reconhecidas no Brasil, dizerem 
que criança não nasce homem, nem mulher. Nasce gênero. 
Como não nasce homem, nem mulher, não se pode tolher o 
direito da criança quando pequenininha, curiosa, querendo 
tocar no órgão genital da outra, não se pode impedir. Porque, 
se você impedir uma criança de fazer isso, ela pode crescer 
com complexos e pode ser irreversível. E a mulher que estava 
falando isso termina dizendo assim, sorrindo: “Deixe as nossas 
crianças brincarem e se descobrirem”. Tem vídeos sobre isso. 
Então, a Comissão de Direitos Humanos foi usada por isso e, 
nesse momento, eu me levantei contra isso naquele tempo e me 
tornei, então, como se fosse o inimigo número 1 do movimento 
que agora me persegue.

QUESTIONAMENTO 7 – Folha/UOL: Mas uma criança, um bebê 
deve ser proibido [de] tocar num outro bebê nesse caso?

Marco Feliciano: Veja só. A criança está aprendendo. Se sexo 
é uma orientação, então vamos cuidar. Não se pode extrapolar 
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os limites e fazer uma criança descobrir antes do tempo aquilo 
que deve ser descoberto. Sexo não é brincadeira. Eu aprendi 
isso com a minha mãe e aprendi isso lendo a Bíblia. Ensina o 
menino no caminho que deve andar e, quando ele crescer, ele 
nunca vai se desviar dele. Então, tem tempo para tudo. E com 
criança de 0 a 6 anos, não têm que ouvir essas coisas e nem 
aprender essas coisas. Cabe ao pai e à mãe a educação do seu 
filho.

QUESTIONAMENTO 8 – Folha/UOL: O sr. é fundador da Catedral 
do Avivamento. Poderia explicar como é que o funcionamento 
da igreja, quando ela foi criada, o tamanho, o número de fiéis, 
onde ela se encontra?

Marco Feliciano: Nossa igreja é uma igreja pequena. O nome 
da minha igreja, na verdade, é Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Orlândia. Porque é a cidade onde eu nasci e fundei a 
igreja lá. Nosso ministério tem pouco mais de quatro anos. Nós 
temos cerca de 14 ou 15 congregações. A maior congregação 
comporta 800 pessoas sentadas e a menor comporta 10, 15 
pessoas sentadas. Então, é um ministério novo. É uma igreja 
pequena. Somando todas as igrejas, nós não temos mais 
que 1000 pessoas porque é um ministério novo. É uma igreja 
pentecostal.

QUESTIONAMENTO 9 – Folha/UOL: Sempre no estado de São 
Paulo?

Marco Feliciano: Sempre no estado de São Paulo, com exceção 
de uma igreja que nós temos no Rio Grande do Sul, na cidade 
de Gravataí, e uma outra na cidade de Sacramento, em Minas 
Gerais, que é bem próxima da divisa de São Paulo. A de Gravataí 
já era uma igreja que existia e o pastor pediu cobertura espiritual 
para nós e nós fundimos o ministério.
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QUESTIONAMENTO 10 – Folha/UOL: O correto é dizer que 
é um ministério dentro do âmbito da Assembleia de Deus? É 
isso?

Marco Feliciano: Exatamente. A Assembleia de Deus é uma igreja 
muito grande. Nós temos a convenção geral das Assembleias 
de Deus, nós temos as convenções estaduais. Eu pertenço à 
Confradesp, que é a Confraternização das Assembleias de 
Deus do estado de São Paulo, e pertenço à CGADB, que é a 
Convenção Geral das Assembleias de Deus. O meu pastor 
presidente, o líder nacional, é o pastor José Wellington Bezerra 
da Costa.

QUESTIONAMENTO 11 – Folha/UOL: A Folha de S. Paulo 
publicou uma reportagem na qual indica que cinco pastores da 
sua igreja recebem por trabalhos que deveriam prestar ao sr. 
na Câmara dos Deputados, porém, trabalham apenas na Igreja. 
Como o sr. responde à [sic] isso?

Marco Feliciano: É muito confortável essa pergunta e até essa, 
entre aspas, “acusação”. Nossas igrejas funcionam à noite. À 
noite, depois que o horário do expediente normal de trabalho 
já terminou. Nós temos dois ou três cultos à noite por igreja. 
E o meu eleitorado é um eleitorado fiel. Eu tive 211.855 votos 
segmentados do movimento evangélico. Nada mais justos [sic] 
do que eu ter assessores pastores para lidar com as demandas 
do povo evangélico. Nossas igrejas, e esses pastores inclusive, 
todos eles estão aptos para trabalhar na parte de recuperação 
de droga/ dependentes. Nós internamos, nesses últimos 
quatro anos, mais de 100 meninos. Desses, mais de 30 foram 
recuperados e voltaram para a sociedade e estão hoje com 
a família. Então, nós temos um trabalho social muito grande. 
As igrejas funcionam à noite. Pastor não é profissão. Pastor é 
vocação. E isso não impede que eles sejam meus assessores.

QUESTIONAMENTO 12 – Folha/UOL: Então, o sr. está dizendo 
que eles, durante o dia, trabalham para o sr. para auxiliá-lo no 
seu mandato, e, à noite, como pastores na igreja. É isso?
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Marco Feliciano: Exatamente. O cargo pastoral... Tem uma 
palavra que eu sempre esqueço quando eu vou falar. [O cargo 
pastoral] é voluntariado. A igreja é movida por pessoas que, de 
bom grado, vão e prestam o seu serviço à Igreja. Isso por uma 
vocação divina.

QUESTIONAMENTO 13 – Folha/UOL: Quero falar sobre a 
arrecadação de dinheiro no âmbito de várias religiões, inclusive 
na sua. Na internet, há vídeos disponíveis de várias religiões e 
há, inclusive, com o sr. recolhendo contribuições em dinheiro 
dos fieis [sic]. Tem um caso que é até uma motocicleta que é 
doada. E a pergunta: Há, às vezes, exagero na coleta do dízimo 
em algumas religiões?

Marco Feliciano: Olha, eu posso falar pela minha. A Assembleia 
de Deus é uma igreja muito equilibrada. Principalmente, na parte 
de oferta e ofertório. Por isso, é, talvez, a igreja mais respeitada do 
Brasil no movimento evangélico e, principalmente, pentecostal. 
Não há, na nossa igreja, nenhuma mácula acerca de ofertório 
porque nós não hostilizamos a pessoa e nem afrontamos ela. O 
termo usado em alguns programas de TV contra mim, e alguns 
jornais, sobre a mercantilização da fé chega a ser cruel.

QUESTIONAMENTO 14 – Folha/UOL: Por quê?

Marco Feliciano: Porque é uma acusação infundada. Nós 
pedimos às pessoas como todas as religiões fazem. Todas as 
igrejas precisam do apoio dos seus fieis [sic] para se manter, para 
pagar o aluguel. Nas minhas igrejas, nós temos ar-condicionado. 
Então, você dá à pessoa uma espécie de conforto e nós 
precisamos manter isso. E como é que nós mantemos isso? 
Através da arrecadação de dízimos e ofertas. E, enfim, isso 
existe desde que a igreja é igreja. Todas as igrejas, a maioria 
delas, fazem isso. O problema é que, quando se colocara na 
internet os vídeos, as pessoas fazem montagem, são maldosas. 
Aquele vídeo que aparece... Foi por isso que eu me tornei um 
vilão.
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QUESTIONAMENTO 15 – Folha/UOL: O do cartão de crédito? 
Só para recapitular, é um vídeo no qual o sr. menciona que tem 
um cartão de crédito à [sic] mão, mas diz que o fiel que entregou 
o cartão, entregou o cartão porém não a senha. 

Marco Feliciano: Pois bem. Agora, veja só. O vídeo foi editado. 
Eu estava fazendo um ofertório para o maior congresso 
missionário do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o 
congresso do Gideões Missionários da Última Hora. Gideões 
Missionários da Última Hora sustentam hoje, fora do Brasil, mais 
[de] 1200 famílias de missionários. Como a Igreja Católica fazia 
no princípio mandando os jesuítas, essa comunidade evangélica 
envia missionários para países onde o evangelho não cresceu 
tanto. Então, essa entidade sustenta os missionários. Esses 
missionários têm filhos, eles precisam comer, beber, morar, 
cuidar de saúde. Essa entidade também cuida de 30 mil crianças 
no Norte e Nordeste do Brasil, onde dão estudo, onde dão 
comida a essas crianças.

QUESTIONAMENTO 16 – Folha/UOL: Mas o caso específico 
do cartão...

Marco Feliciano: Então, foi nesse evento. Aquela oferta estava 
sendo levantada para isso. E como eram muita gentes [sic], 
nós tínhamos ali cerca de 30 mil, 40 mil pessoas, eu recebi o 
cartão e chamei a pessoa pelo nome que a pessoa deu o cartão. 
Por três vezes eu a chamei para devolver o cartão. Como a 
pessoa não vinha, eu brinquei. A gente faz isso. Eu tenho uma 
veia humorística também. Nós não somos só centrados e 
fechados. Nós temos humor. E eu brinquei. Falei assim, ó: “Não 
adianta dar o cartão sem a senha porque, aí, não funciona”. Foi 
apenas isso que eu disse. Foi uma brincadeira, um momento 
de descontração. Eu tenho o vídeo do garoto do cartão, que 
veio, me procurou porque ele se viu na internet, na televisão, 
e me deu um depoimento. Se você quiser, depois eu posso 
mandar. Dizendo o que aconteceu na vida dele depois daquilo. 
Então, isso foi uma mera especulação. Foi de uma baixeza sem 
tamanho as pessoas tentarem expor alguém ao ridículo por 
causa disso.
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QUESTIONAMENTO 17 – Folha/UOL: O que é o seu 
relacionamento com líderes evangélicos de outras religiões? 
Por exemplo, vou citar alguns muito conhecidos: Edir Macedo, 
da Igreja Universal, Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus 
também, Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de 
Deus. O sr. se relaciona com eles? Os conhece? E o que acha 
deles?

Marco Feliciano: Veja só. Eu os conheço pela internet. 
Conheci o apóstolo Valdomiro quando ele esteve aqui, em 
Brasília, no plenário. Conversamos alguns minutos e, para 
a minha alegria, ele disse que os obreiros dele, os pastores, 
assistem os meus DVDs. O pastor Silas Malafaia é um grande 
líder assembleiano. Também é um pastor muito polêmico. Nós 
já estivemos pregando em alguns eventos juntos. Tivemos 
algumas divergências teológicas, mas é um homem que me 
respeita e eu respeito muito. Bispo Macedo é um grande líder. 
É um líder de um movimento neopentecostal. Também temos 
divergências teológicas, mas, em Cristo, mais são as coisas que 
nos untem do que nos separam. Mas eu não tenho convivência 
com eles.

QUESTIONAMENTO 18 – Folha/UOL: O sr. falou que o Edir 
Macedo é líder de um movimento neopentecostal. No caso 
da sua igreja, especificamente, e do seu ministério, o sr. se 
classificaria como neopentecostal?

Marco Feliciano: Não, não. Nós somos pentecostais.

QUESTIONAMENTO 19 – Folha/UOL: Tá certo. Igreja Católica. 
O sr. tem algum relacionamento com algum líder da Igreja 
Católica? E o que acha da ação da Igreja Católica?

Marco Feliciano: Veja só. Eu tenho, nesses últimos anos como 
deputado, ou nesses últimos dois anos, eu conheci algumas 
pessoas do movimento da Igreja Católica. Inclusive, na última 
audiência pública, tinha um padre, um polonês que é daqui 
de Brasília, tem um [sic] paróquia muito bonita aqui. Ele é um 
ferrenho lutador contra o aborto. E, como eu me tornei alguém 
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que defende a vida, que é contra o aborto, fizemos um pacto, 
uma aliança. Tenho alguns contatos com algumas pessoas da 
CNBB, mas com os grandes líderes do movimento católico não 
tive contato até porque quase não tenho tempo. Acredito que, 
nesse momento, todos eles me conhecem até porque o que 
eu sofro hoje de perseguição dado ao [sic] movimento LGBT, 
a Igreja Católica sofre isso no mundo todo. Inclusive, o novo 
papa, o papa Francisco, na Argentina quase foi linchado por 
esse grupo. Então, nós temos algumas coisas que, acredito, nos 
fazem pensar igual.

QUESTIONAMENTO 20 – Folha/UOL: O novo papa da Igreja 
Católica, o papa Francisco, agradou ao sr.?

Marco Feliciano: Veja só. Ele não é o meu líder. É um líder de uma 
grande igreja. O pensamento dele comunga com o meu. Então, 
nesse quesito, eu fiquei feliz por termos ali um papa que ainda 
é bem ortodoxo, é bem conservador e que prima por aquilo eu 
acredito também, que a família é a base da sociedade. Aliás, a 
família é antes da sociedade. A família é antes do estado. Então, 
nós não podemos destruir a família. Se você destruir a família, 
você destrói a sociedade, destrói o estado. Isso já aconteceu 
em outras civilizações. Então, existe uma proteção. É preciso 
ter o contraponto e o contraditório.

QUESTIONAMENTO 21 – Folha/UOL: O sr. acha que existem 
religiões mais certas do que as outras? E religiões até erradas, 
que pregam coisas erradas?

Marco Feliciano: Olha. Eu sou um teólogo. Eu estudei em 
muitas igrejas, muitas religiões. Eu evito falar das outras. Eu 
tento fazer alguma coisa boa com a minha. A minha religião, o 
cristianismo, tem várias vertentes, É como uma grande árvore. 
Jesus é o tronco, a raiz, né? E os galhos são as ramificações. Na 
fritada dos ovos, todos falam da mesma coisa. Queremos o céu, 
queremos o bem-estar da pessoa aqui. Acreditamos que existe 
o certo e o errado. E lutamos pela condescendência dos bons 
pensamentos, dos bons costumes.
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QUESTIONAMENTO 22 – Folha/UOL: Islamismo.

Marco Feliciano: Islamismo é uma religião muito forte. E é uma 
religião, nesse momento eu até pensei, que nós do ocidente 
precisamos pensar um pouquinho mais acerca deles. Você 
nunca vai ver ninguém fazer com alguém do Islã o que estão 
fazendo comigo. E olha que o Islã tem uma condenação sobre 
o ato, por exemplo, da homossexualidade ferrenha. Eles tratam 
a ferro e fogo. Inclusive, punem com a morte.

QUESTIONAMENTO 23 – Folha/UOL: É correto?

Marco Feliciano: Não. Jamais. A vida é um dom. Só quem deu 
foi Deus e quem pode tirar é Deus.

QUESTIONAMENTO 24 – Folha/UOL: O Islã, nesse caso, erra, 
na sua opinião?

Marco Feliciano: Erra. Erra porque ferem o ser humano. Mas, 
voltando, naquele pensamento, você nunca vai ver alguém 
se levantar contra o Islã. O movimento LGBT jamais vai bater 
de frente com o Islã porque sabem que o Islã, embora sejam 
crentes na sua fé, eles defendem com a mesma arma aqueles 
que o condenam. Se for preciso, eles vão para as vias de fato. 
Coisa que um cristão jamais vai fazer. Nós, crentes... As pessoas 
perguntaram: “Você está sozinho nessa luta?”. Não, não estou. 
Eu tenho, pelo menos, 50 milhões de evangélicos orando por 
mim. A arma do crente é essa, ele ora. Ele fala com Deus e não 
parte para a briga, nem para o grito, nem para a histeria.

QUESTIONAMENTO 25 – Folha/UOL: Judaísmo.

Marco Feliciano: A religião tem os seus fundamentos no 
judaísmo. O princípio da religião cristã, inclusive antes de Paulo 
aparecer no cenário contemporâneo da Igreja, o cristianismo 
fundado e liderado por Pedro era um cristianismo judaico, 
um judaísmo cristão. Foi Paulo que veio com essa vertente e 
desvinculou, de fato, o cristianismo do judaísmo. Mas o judaísmo 
e o cristianismo têm a mesma base, o mesmo profeta principal, 
que é Abraão, né? Então, nós temos muita similaridade, respeito 
ao judaísmo.
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QUESTIONAMENTO 26 – Folha/UOL: Tem algum aspecto 
do judaísmo, como o sr. mencionou no caso do Islã, que o sr. 
acredita que não seja o mais correto?

Marco Feliciano: Não. No judaísmo eu vejo muita similaridade 
com o cristianismo e respeito muito.

QUESTIONAMENTO 27 – Folha/UOL: Um pouco de política. O 
sr. mencionou recentemente, em uma de suas várias entrevistas, 
que descobriu nesse episódio como integrantes do PT “traem 
com facilidade”, a sua frase reproduzida. E mencionando, aí, que, 
inclusive, foi uma das poucas vozes que apoiou a candidatura 
da então pretendente ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff, 
em 2010. E que, talvez, em 2014, a situação vai ser outra. O que 
o sr. quis dizer com PT trair com facilidade e sobre 2014?

Marco Feliciano: Veja só. Talvez na troca de interesse do jogo 
político, os meios acabam justificando os fins. Eu fui procurado no 
segundo turno da presidente Dilma porque tive uma expressiva 
votação no estado onde ela não era maioria até então.

QUESTIONAMENTO 28 – Folha/UOL: Em 2010?

Marco Feliciano: Em 2010. Naquele momento em que pesava 
era a situação do aborto. E os dois candidatos, tanto Dilma, 
quanto José Serra, ambos tinham pensamentos polêmicos 
acerca do aborto. Então, nós ficamos entre a cruz e o punhal. Ao 
sentar com a liderança que me procurou do PT, eles disseram 
que Dilma assinaria um documento...

QUESTIONAMENTO 29 – Folha/UOL: Quem foi?

Marco Feliciano: Quem me procurou na época foi um pessoal 
de São Paulo mesmo, um grupo de deputados. Eu gostaria 
de não citar os nomes, se me permitir. Me procuraram e me 
disseram que a presidente estava disposta a sentar com o 
movimento evangélico e assinar um documento. Uma carta 
dizendo que, durante o seu governo, essa questão do aborto 
não passaria. E foi ela que assinou o documento. Então, por 
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aquele momento ter os dois que pensavam sobre o aborto e ela 
assinando o documento dizendo que durante o seu governo 
o aborto não seria tratado, fiquei com ela. Criei, na época, uma 
central de inteligência via internet. Disparei quase 10 milhões 
de e-mails para todo o Brasil. Vesti a camisa, coloquei “Sou 
Dilma”, né? E, de repente, dois anos e meio depois, temos aí essa 
problemática criada num jogo político. Porque o meu partido 
não escolheu a Comissão de Direitos Humanos. Eu não escolhi 
ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão 
de Direitos Humanos foi abandonada pelo grupo que cuidou 
dela a vida toda, que era o PT. Mas, quando eles viram que 
perderam a comissão para um partido de posicionamento pela 
família, que é o PSC, que é, talvez, hoje um dos únicos partidos 
que tenha bandeira... Queria até deixar isso bem claro. O PSC 
hoje é um partido que tem ideologia. Que luta por uma coisa 
que acredita. Isso tem que ser respeitado nesse país. E, quando 
isso aconteceu, simplesmente, o PT pegou um grupo dos seus 
deputados e veio contra mim. E vieram contra mim de maneira 
violenta. Usando a tribuna da casa, me acusando de algo que eu 
não sou. Alguns, agora, já não estão nem mais acusando, estão 
afirmando. E isso é crime. Me chamar de racista, de homofóbico, 
isso é crime. Então, eu venho suportando isso já há quase 30 
dias. Não sou homem de briga nesse quesito. Não fui para a 
tribuna desabafar. Não fui para a imprensa jogar o nome de 
pessoas porque, nesse meio político, eu tenho descoberto que 
muita gente tem o telhado de vidro e esquecem o seu telhado 
para jogar pedra no telhado dos outros. Eu não fui condenado 
em nenhuma instância. Eu não fui julgado por nenhum tribunal. 
Eu estou sendo acusado por ter a minha livre liberdade de 
expressão, de opinião, de pensamento tolhido nesse momento 
porque, sendo brasileiro, não posso me expressar. Eu fui traído 
nesse quesito. Me deixaram sozinho. Eu tentei entrar em contato 
com algumas pessoas do governo que até uma semana antes 
me atendiam, como alguns ministros.
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QUESTIONAMENTO 30 – Folha/UOL: O sr. poderia citar alguns?

Marco Feliciano: Ministra Gleisi Hoffmann [da Casa Civil], com 
quem eu tenho muita amizade. Logo que aconteceu isso, minhas 
audiências foram desmarcadas. Enviei um e-mail à ministra. A 
ministra me respondeu o e-mail dizendo que... Eu pedi a ela 
para que falasse com o seu partido para que cuidasse desses 
deputados, que eles estavam criando uma celeuma. Eu antevi 
o que ia acontecer.

QUESTIONAMENTO 31 – Folha/UOL: Como é que ela respondeu, 
deputado?

Marco Feliciano: Ela respondeu bem educadamente dizendo 
que esse era um problema do Congresso Nacional e que o 
Executivo não poderia se meter nesse momento. E, aí...

QUESTIONAMENTO 32 – Folha/UOL: Acha que ela foi tímida 
na resposta?

Marco Feliciano: Não. Eu acho que ela pensou exatamente 
como pensam as pessoas inteligentes: No ano que vem. Uma 
briga comigo significa uma briga com o movimento evangélico 
porque eu fui o evangélico mais votado do país inteiro.

QUESTIONAMENTO 33 – Folha/UOL: Mas ela não deu apoio 
ao sr., o sr. está dizendo.

Marco Feliciano: Não entendi.

QUESTIONAMENTO 34 – Folha/UOL: Ela não o apoiou agora.

Marco Feliciano: Sim. Ela não apoiou, mas, também, não 
desapoiou. Ela disse que era um problema do Congresso 
Nacional. Ou seja, o Executivo, a parte dela, não poderia fazer 
nada, né? Sei que poderia. Então, nesses quesitos todos, eu me 
senti traído, sim.

QUESTIONAMENTO 35 – Folha/UOL: Então, deixe eu entender. 
O sr. ficou satisfeito ou insatisfeito com a reação da ministra?
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Marco Feliciano: Insatisfeito porque eu esperava um pouquinho 
mais de condescendência. Eu esperava que, pelo...

QUESTIONAMENTO 36 – Folha/UOL: Apoio explícito, o sr. quer 
dizer?

Marco Feliciano: Exato. Não apoio explícito, mas pelo menos que 
se marcasse uma reunião, por exemplo, com o ministro Gilberto 
Carvalho [da Secretaria Geral da Presidência da República]. 
Ou então, com a própria presidente. E pedisse para que esses 
deputados que brigavam agora, nesse momento, criando 
uma celeuma na articulação política... Porque o problema ali é 
político. Eu fui eleito pelo voto popular. Eu fui eleito pelo voto 
do colegiado. Não cometi crime nenhum e estou sendo linchado 
publicamente e instigado por militantes do PT.

QUESTIONAMENTO 37 – Folha/UOL: A essa altura, o sr. diria 
que as chances de evangélicos como o sr., que exerce uma 
liderança sobre um grupo, estão mais propensos ou menos 
propensos a apoiar a reeleição da presidente Dilma?

Marco Feliciano: Olha, eu ainda não cheguei a essa conclusão. 
Todavia, eu tenho viajado o país inteiro. Ontem, por exemplo, 
eu estava em Rondônia, falei para um público de 15 mil pessoas, 
e os pastores se organizaram e pediram uma palestra no 
domingo pela manhã, e eu reuni 300 lideranças no estado de 
Rondônia. Rondônia é um estado que tem, hoje, quase 40% 
da sua população evangélica. E não estavam ali só membros 
da Assembleia de Deus. Estavam ali membros de todas as 
denominações daquele estado. E quando eu dei o depoimento 
e mostrei o que eu estou passando e o que está acontecendo, 
os pastores se levantaram com o manifesto, vão começar a 
chegar cartas aqui, no Congresso Nacional. A igreja em Rondônia 
vai se mobilizar e começar a colocar o povo na rua, porque se 
é isso que os militantes do outro grupo fazem, colocam 20, 
50, 200 pessoas na rua e a imprensa toda tira foto e coloca a 
deles na primeira página, se é público que eles querem ver, nós 
temos 50 milhões no país. Eu pedi, na época, à ministra Gleisi 
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para interceder para que isso não acontecesse. Para que não 
houvesse uma guerra.

QUESTIONAMENTO 38 – Folha/UOL: Quando o sr. espera 
manifestações assim, de massa, ao seu favor?

Marco Feliciano: Quando?

QUESTIONAMENTO 39 – Folha/UOL: É. Elas estão sendo, de 
fato, organizadas já?

Marco Feliciano: Muitas pessoas já estão se mobilizando. 
Muitos líderes já estão se levantando.

QUESTIONAMENTO 40 – Folha/UOL: Tem alguma data 
marcada?

Marco Feliciano: Não. Ainda não. Deve ser por esses próximos 
dias. Nós temos aí grandes lideranças, como o pastor...

QUESTIONAMENTO 41 – Folha/UOL: Virão à Brasília? Como 
vai ser?

Marco Feliciano: Vai começar por isso. Eu vou deixar aqui um 
ponto de interrogação para que as pessoas esperem. Daqui 
duas semanas, por exemplo, aqui em Brasília, nós vamos ter a 
Convenção Geral das Assembleias de Deus. 24 mil pastores da 
Assembleia já estão inscritos. Aqui em Brasília.

QUESTIONAMENTO 42 – Folha/UOL: O sr. espera o apoio 
deles?

Marco Feliciano: Não. Eles já estão me apoiando. Só que a 
nossa maneira, o nosso manifesto é diferente. Nós não nos 
manifestamos com grito, com pulo, com xingamento, com a 
opressão. Nós nos manifestamos de maneira pacífica e bem 
equilibrada.

QUESTIONAMENTO 43 – Folha/UOL: O sr. diria que, dos pré-
candidatos já apresentados à presidente, a presidente Dilma 
Rousseff, candidata à reeleição, há outros três, pelo menos, 
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sempre citados: Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do 
PSB, e Marina Silva, ainda de um partido em formação, a Rede. 
Desses quatro, qual teria, ao seu juízo, mais condições de, talvez, 
atrair o seu apoio?

Marco Feliciano: Veja só. Como eu te disse, eu ainda estou 
pensando em tudo isso. No meio desse fogo cruzado, eu ainda 
não tive tempo, ainda, para analisar o perfil de dois, pelo menos, 
desses candidatos, que eu não conheço muito bem. Mas o perfil 
da Marina Silva eu conheço. Marina é evangélica. E a presidente 
Dilma, pelo menos até nesse momento, mesmo não tendo se 
pronunciado publicamente, tem atendido as demandas dos 
evangélicos, como na questão do “kit-gay”. Agora mesmo, o 
ministro Padilha [Alexandre Padilha, ministro da Saúde] mandou 
arrancar uma cartilha que havia sido, segundo ele, liberada 
para a população. E era uma cartilha que feria os princípios e 
um acordo que tínhamos antes entre a bancada evangélica. 
Então, existem algumas ramificações do PT que têm trabalhado 
e cumprido aquilo que prometeram. Então, nesse momento, 
como eu disse, 2014 será um momento de decisão. Eu ainda 
não sei o que vou fazer.

QUESTIONAMENTO 44 – Folha/UOL: O sr. está menos certo 
do que estava a respeito de apoiar [o governo atual]?

Marco Feliciano: Com certeza. Com certeza. Depois desse 
momento que eu tenho passado, eu estou revendo e 
conversando com a minha equipe. Eu tenho conselheiros e 
tenho sentado com pastores de renome no país, como o pastor 
Silas Malafaia, como o Bispo Manoel Ferreira e outros grandes 
líderes e nós estamos repensando muito bem no que fazer no 
próximo ano.

QUESTIONAMENTO 45 – Folha/UOL: E este “o que fazer” inclui 
apoiar ou não apoiar a reeleição de Dilma.

Marco Feliciano: Exatamente.
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QUESTIONAMENTO 46 – Folha/UOL: Essa é uma hipótese que, 
até recentemente, não era uma questão?

Marco Feliciano: Não, porque vinham sendo cumprido [sic] 
os acordos, não é? E a presidente Dilma tem feito um bom 
trabalho. Nós não podemos negar isso. Ela tem feito um bom 
trabalho com a população. Principalmente, a população mais 
pobre e essa é uma vertente do cristianismo.

QUESTIONAMENTO 47 – Folha/UOL: Que dia que vai ser o 
encontro das Assembleias de Deus aqui em Brasília?

Marco Feliciano: A convenção vai ser a partir do dia 8 de abril, 
se não me falha a memória.

QUESTIONAMENTO 48 – Folha/UOL: Já agora.

Marco Feliciano: Agora, já. E vão vir para cá 24 mil pastores.

QUESTIONAMENTO 49 – Folha/UOL: E o sr. acredita que esse 
tema de apoio no ano que vem talvez possa ser mencionado 
nessa reunião?

Marco Feliciano: Eu acredito que sim.

QUESTIONAMENTO 50 – Folha/UOL: Possa emergir ali?

Marco Feliciano: Eu acredito que sim.

QUESTIONAMENTO 51 – Folha/UOL: Entendi. Tem convidado 
algum dos pré-candidatos para esse evento?

Marco Feliciano: Não, porque é um evento nosso. Nós também 
temos uma presidência. Então, nós vamos votar a presidência 
geral das Assembleias de Deus.

QUESTIONAMENTO 52 – Folha/UOL: Eu queria fazer algumas 
perguntas rápidas agora para o sr. sobre os temas polêmicos 
no que diz respeito a suas convicções sobre comportamento 
e costumes.

Marco Feliciano: Pois não.
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QUESTIONAMENTO 53 – Folha/UOL: Mulheres. O sr. já criticou 
o direito das mulheres trabalharem, o direito de elas não 
desejarem ter filhos. Na sua concepção, todas as mulheres 
devem casar e ter filhos?

Marco Feliciano: Bom, primeiramente, foi muito bom tocar nesse 
assunto. Você foi o primeiro jornalista que me pergunta isso. 
Eu nunca dei essas declarações. Isso foi divulgado num jornal, 
lá no estado do Rio de Janeiro, foi publicado, inclusive, quase 
que anonimamente. Não tinha nenhum repórter que assinasse 
o artigo. A minha equipe procurou e, quando encontrou, a 
pessoa gaguejou porque ela não tinha nada escrito, não tinha 
nada gravado. Ou seja, esse texto foi um texto apócrifo e a 
militância usou isso para, mais uma vez, me rotular. Além de 
racista, homofóbico, agora, machista. Então, isso não existe.

QUESTIONAMENTO 54 – Folha/UOL: Então, esclareça.

Marco Feliciano: Na minha concepção, eu tenho a concepção 
família. Mulher é, para mim, a criatura mais linda que Deus 
criou nesse nosso mundo. Veio para ornamentar o mundo e 
ornamentar a vida do homem. E, ambos, parceiros. A Bíblia diz 
que Deus fez a mulher da costela...

QUESTIONAMENTO 55 – Folha/UOL: Mas essa sua frase “a 
mulher veio para ornamentar a vida do homem” não contém 
uma carga machista?

Marco Feliciano: Não, eu vou explicar por que. Porque pela 
Bíblia, Deus criou primeiro a vida do homem. O homem, o sexo 
masculino, foi o primeiro a ser criado.

QUESTIONAMENTO 56 – Folha/UOL: O sr. é criacionista?

Marco Feliciano: Sou criacionista. E viu Deus que o homem 
estava só. E aí, diz a Bíblia: “E Deus, então, fez para o homem a 
mulher”. Só que quando Deus fez a mulher para homem, Deus 
fez a mulher da costela. Ou seja, para andar ao lado do homem. 
Para estarem juntos, para ambos buscarem os seus direitos e 
ambos acreditarem e construírem uma vida.
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QUESTIONAMENTO 57 – Folha/UOL: As mulheres devem casar, 
todas elas, e terem filhos?

Marco Feliciano: Olha, eu não posso falar por todas. Mas é a 
experiência do segmento da existência e da vida. Mulher é o 
único ser do mundo que pode gerar filhos. Pelo menos entre 
nós, seres racionais. O homem não gera filhos. Quem gera filhos 
é mulher. Se a mulher não gerar filhos, acaba a humanidade.

QUESTIONAMENTO 58 – Folha/UOL: As mulheres podem ou 
devem trabalhar, ainda que sejam casadas e tenham filhos?

Marco Feliciano: Mas é claro que sim. A Bíblia Sagrada fala 
que, quando Jesus ressuscitou do túmulo, foram as mulheres 
que foram ali prestar um serviço de cuidar. As mulheres foram 
que propagaram o evangelho. Então, a minha fé não é uma fé 
machista. Mulher tem que ter os seus direitos. Inclusive, na 
minha igreja, nós temos pastoras. E há um segmento evangélico 
que não aceita pastoras. Então, nós temos isso.

QUESTIONAMENTO 59 – Folha/UOL: Qual é a sua opinião 
sobre legalizar a atividade de profissionais do sexo no Brasil, 
como, por exemplo, prostitutas?

Marco Feliciano: Sou contrário a isso.

QUESTIONAMENTO 60 – Folha/UOL: Por quê?

Marco Feliciano: Porque seria muito inviável ao Estado, inviável 
às famílias... Eu, principalmente, penso eu como pai. A minha filha 
chegar em mim e falar assim: “Papai, escolhi a minha profissão. 
Eu quero ser prostituta”.

QUESTIONAMENTO 61 – Folha/UOL: Mas não há um livre 
arbítrio das pessoas decidirem o que vão fazer?

Marco Feliciano: Livre arbítrio, sim, mas tem tantas outras 
coisas que podem ser feitas que não a venda do seu corpo, que 
isso é imoralidade. A sociedade conservadora ainda enxerga 
isso como algo imoral.
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QUESTIONAMENTO 62 – Folha/UOL: Mas essa profissão existe 
de fato, deputado. O que fazer com ela? Ela não vai acabar.

Marco Feliciano: Não é uma profissão aceita. Ela é ilegal. Mas 
legalizá-la, dar a benção do Estado sobre isso, seria chamar o 
nosso Estado de anarquia. E eu não aceito isso. Esse é o meu 
pensamento, é a minha expressão. Imagine você legalizar uma 
casa de prostituição. Hoje nós já temos um problema grave.

QUESTIONAMENTO 63 – Folha/UOL: Elas já existem, deputado.

Marco Feliciano: Sim, mas quantas pessoas hoje já sofrem 
com o tráfico de mulheres? Com o tráfico de sexo que envolve 
crianças de 12, 13 anos que são envolvidas nisso? Se legalizar 
isso, o que vai ter é uma máfia por trás disso para poderem 
pegar essas meninas de 12, 13 anos, criar um documento dando 
a elas a emancipação e colocá-las nessa vida de criminalidade. 
Isso abrir-se-á um precedente que vai ser difícil voltar atrás. Eu 
sou contra isso.

QUESTIONAMENTO 64 – Folha/UOL: Recentemente, 
organização dos médicos soltou um documento dizendo-se 
favorável a dar a mulher o direito de decidir sobre manter ou não 
uma gravidez até 12ª semana de gestação. Permitir livremente 
o aborto. Isso é uma opinião de médicos no Brasil. O sr. acha 
que os médicos, nesse caso, acertam ou erram?

Marco Feliciano: Houve um tempo que alguns médicos... Alguns, 
digo isso, porque tem muitos médicos que são contrários a isso. 
Alguns médicos pensavam que eram Deus. Nesse momento, 
alguns médicos declaram ser Deus. 12ª semana, estamos falando 
de um bebê com três meses de idade. Um bebê que já tem 
sentimentos, que recebe da mãe a vida. E já sente dor. Abortar 
uma criança de três meses, isso é crime, isso é assassinato. Isso 
é assassinato. A questão de aborto não é uma questão...
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QUESTIONAMENTO 65 – Folha/UOL: Mesmo quando a mulher 
foi, digamos, violentada?

Marco Feliciano: Eu sinto muito por ela ter sido violentada, 
estuprada. Vivemos num mundo cão, vivemos num perverso. 
A sociedade tem a sua parcela de culpa nisso. Esses tarados 
inveterados se alimentam de visões, se alimentam de histórias 
liberadas. A pornografia está explícita em todos os lugares. As 
músicas acabam levando as pessoas à extrema sensualidade. E 
algumas pessoas têm a sua deficiência hormonal nisso e acabam 
ficando loucos. Eu sinto muito pela menina que foi violentada, 
pela mulher. Mas o que foi gerado dentro dela não tem culpa 
disso. É uma vida. É uma criança. Se ela não quer cuidar da 
criança, existe uma fila imensa de pessoas que querem adotar 
essas crianças. Dê a luz e dê essa criança para que alguém possa 
cuidar dela, mas não assassine. Não aborte. Eu sou filho de uma 
mulher que, por causa dada à pobreza... A minha mãe... Houve 
um tempo na vida dela em que ela tinha uma pequena clínica 
de aborto. Uma clínica clandestina. Eu cresci no meio disso. Eu 
vi mulheres perderem o seu bebê assim e fiquei traumatizado 
por isso. Eu vi fetos serem arrancados de dentro de mulheres. 
Isso é uma tortura. Não se faz isso. Não se faz isso. A vida é um 
dom de Deus. Só Deus dá e só Deus tira.

QUESTIONAMENTO 66 – Folha/UOL: Racismo. Uma das 
principais acusações contra o sr. é de que o sr. seria racista por 
conta, sobretudo, de uma frase que o sr. escreveu no microblog 
Twitter que eu repito aqui, entre aspas: “Africanos descendem 
de ancestral amaldiçoado por Noé. Ponto. Isso é fato”. Fecham 
aspas. Como o sr. explicaria essa frase?

Marco Feliciano: Eu expliquei que o fato é que os africanos 
descendem de um filho de Noé que havia recebido uma 
maldição patriarcal. Esse é o fato. Não tem como fugir disso. 
Você me permite ler? Eu trouxe até aqui, eu sabia que você ia me 
perguntar isso. O grande Castro Alves, um dos maiores poetas 
abolicionistas do Brasil, levantou uma problemática em seu 
poema. Olha só o que ele diz em seu poema “Vozes d’África». [lê 
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em sem [sic] smartphone] “Foi depois do dilúvio... um viajante, 
/ Negro, sóbrio, pálido, arquejante, / Descia do Arará... / E eu 
disse ao peregrino fulminado: / Cam! que é o filho de Noé, “”... 
serás meu esposo bem-amado... / – Serei tua Eloá...” / Desde 
este dia o vento da desgraça /  Por meus cabelos ululando 
passa / O anátema cruel. / As tribos erram do areal nas vagas, 
/ E o nômade faminto corta as plagas / No rápido corcel. / Vi a 
ciência desertar do Egito... / Vi meu povo seguir – Judeu maldito 
– / Trilho de perdição. / Depois vi minha prole desgraçada / 
Pelas garras d’Europa – arrebatada – / Amestrado falcão!..”. 
Um abolicionista cita o que eu citei. Um filho de Noé que desce 
aqui do dilúvio e que tem a cor da sua pela negra e que corre 
sobre ele algumas desgraças em forma de maldição. E, nem por 
isso, ele é racista.

QUESTIONAMENTO 67 – Folha/UOL: Mas veja só: as 
circunstâncias e as conjunturas vão mudando conforme 
a sociedade vai evoluindo. Recentemente houve, inclusive, 
uma polêmica sobre livros de Monteiro Lobato, o sr. deve ter 
acompanhado, se eram ou não eram racistas, histórias do Sítio 
do Pica-Pau Amarelo...

Marco Feliciano: Que, cá para nós, isso é uma coisa horrível.

QUESTIONAMENTO 68 – Folha/UOL: ...conforme vão 
evoluindo os povos e as sociedades, os conceitos também, as 
interpretações mudam. Nesse caso específico, ao citar essa 
frase que aos olhos de outros pode ter conteúdo racista, o sr. 
deveria ter um cuidado talvez maior ao citá-la, para não permitir 
que ela ficasse fora do contexto?

Marco Feliciano: Eu jamais pensei que isso aconteceria, até 
porque eu estava falando no Twitter. E um homem que fala 140 
caracteres não pode ser medido só por isso. Para ser racista, 
você tem que ter um histórico...
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QUESTIONAMENTO 69 – Folha/UOL: Se fosse hoje, como o sr. 
escreveria?

Marco Feliciano: Escreveria da mesma forma, só que imploraria 
para as pessoas [que] “a frase não termina aqui”. Cortaria umas 
três ou quatro palavrinhas, assim “continua”. E continuaria 
escrevendo embaixo. Porque da outra vez, eu estava citando 
pensamentos filosóficos, citei várias vertentes, incluindo essa. 
E terminei dizendo que toda maldição foi quebrada na cruz de 
Cristo. Ou seja, não há mais maldição nenhuma. Eu apenas citei 
que toda maldição podia ser quebrada na cruz de Cristo. Mas a 
maldade está nos olhos de quem lê, Fernando. As pessoas viram 
maldade nisso, eu sei quem foi. Foi um grupo de pessoas que 
ficam na internet, são pagos para isso, um grupo de militantes...

QUESTIONAMENTO 70 – Folha/UOL: Quem são eles?

Marco Feliciano: O movimento GLBT, isso não tem dúvida 
nenhuma. Já procurei. Nós temos os IPs deles, nós temos tudo 
isso catalogado. Eles pegam tudo o que eu falo, eles pinçam e 
jogam de maneira a me denegrir.

QUESTIONAMENTO 71 – Folha/UOL: Essas pessoas, o sr. 
pretende buscar alguma reparação na Justiça?

Marco Feliciano: Olha, eu poderia fazer, poderia fazer. Mas não 
sei se vale a pena. Porque eles acabaram empesteando o país 
inteiro com esse pensamento. Acabaram sendo maldosos.

QUESTIONAMENTO 72 – Folha/UOL: Quem acabou 
empesteando?

Marco Feliciano: O grupo, esse movimento GLBT. Procure nas 
ruas, as fotos das pessoas que são contra o “racista” aqui, entre 
aspas. Veja se você encontra. São só movimento GLBT. Eu li agora, 
nessa semana, se você me permite citar aqui, isso me trouxe 
conforto. Porque eu descobri que eu não sou o único que sou 
perseguido. O Prêmio Nobel da Paz, você deve conhecer muito 
ele, o Lech Walesa... Lech Walesa nessa semana escreveu assim 
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na imprensa mundial: “homossexuais perseguem e castigam 
os héteros”. Ele foi impedido de dar uma palestra nos Estados 
Unidos porque ele teve o pensamento contrário ao movimento. 
Pergunte à sua colega de profissão, a Raquel, aquela menina do 
SBT, Raquel Sherazade... O que aconteceu com ela quando ela 
se posicionou sobre a democracia! Ela não falou sobre o pastor. 
Ela falou sobre a democracia e estão caçando ela. Pergunte à 
Rede TV! o que aconteceu com eles há dois anos atrás, quando 
num programa de brincadeira falaram alguma coisa sobre 
homossexuais, o movimento LGBT entrou no Ministério Público 
e o Ministério Público tirou por 24 horas essa emissora do ar. 
Nem na Venezuela de Hugo Chávez tiraram uma emissora do ar 
por isso. Pergunte, só para concluir, ao reitor da Universidade 
Mackenzie, uma das maiores universidades do nosso país, 
o que aconteceu com eles há dois anos atrás quando ele se 
posicionou contra o casamento homossexual. Depredaram 
a universidade. Então existe uma ditadura chamada, que eu 
coloco o nome dela aqui, já citado, Olavo de Carvalho fala muito 
sobre isso, “gayzista”. Eles querem impor o seu estilo de vida e a 
sua condição sobre mim. E eles lutam contra a minha liberdade 
de pensamento e de expressão. Eles lutam pela liberdade sexual 
deles. Só que antes da liberdade sexual deles, que é secundária, 
tem que ser permitida a minha liberdade intelectual. A minha 
liberdade de expressão. Eu posso pensar. Se tirarem o meu 
poder de pensar, eu não vivo. Eu vegeto e morro.

QUESTIONAMENTO 73 – Folha/UOL: Deixe-me fazer outra 
pergunta agora sobre costumes e suas convicções a respeito 
de gays. O sr. me corrija, mas até onde eu vi vídeos na internet o 
sr. sugere que a Aids é uma doença gay. No entanto, há muitos 
heterossexuais com o vírus da Aids. Por que a Aids seria uma 
doença gay?

Marco Feliciano: Quando eu citei isso, eu estava em um 
momento de muita pressão, muita pressão por esse grupo. 
Eles acabam destruindo a paz de qualquer ser humano. Eles 
perseguem a minha família, perseguem minhas filhas. Eu tenho 
crianças. E naquele momento eu falava sobre por que as pessoas 
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não falavam mais de Aids no Brasil. Ora, Aids desapareceu, 
Fernando? A Aids não desapareceu. Pegue a última declaração 
do ministro Padilha [Alexandre Padilha, da Saúde] sobre a Aids, 
ele vai dizer [que] a Aids cresceu no país nos últimos dois anos 
em 50%. Desses 50% o grupo que corre risco mais mete medo 
no Ministério da Saúde é o grupo de homossexuais. Eles ainda 
são o grupo de risco mais perigoso e que acabam passando 
esse vírus com mais facilidade. Luiz Mott num programa do Jô 
Soares disse assim, que ele, em pouco mais de 10 ou 15 anos 
teve 500 parceiros homossexuais. O estilo de vida homossexual 
é perigoso. Então, vou continuar dizendo... A princípio, quando 
ela [a Aids] chegou no nosso pensamento, no nosso Brasil, no 
ocidente, veio como sendo, e não fui eu quem coloquei esse 
título, procure na internet e vocês vão encontrar, a Aids era 
uma doença gay. Sabemos que hoje o grupo aumentou, não são 
apenas os gays que propagam a Aids, nós temos aí o problema 
com drogas, os usuários de drogas etc.

QUESTIONAMENTO 74 – Folha/UOL: Foi um momento de 
descuido?

Marco Feliciano: Isso. Eu falei ali no fervor do momento, eu 
estava emocionado, pode pegar as palavras, o vídeo, você vai 
ver isso. Eu estava tentando dar uma declaração, dizendo que 
esse movimento, eles se protegem tanto, que ninguém pode 
falar nada e ninguém mais fala de Aids no país. Porque quando 
fala de Aids lembra-se de homossexuais.

QUESTIONAMENTO 75 – Folha/UOL: Deixe-me fazer uma 
pergunta, deputado, o sr. é um líder religioso. E um líder tem 
responsabilidade sobre o que fala. Todos têm, mas o sr., que 
fala para tantas pessoas... O caso daquela frase no Twitter 
[sobre a África] talvez pudesse ter colocado aquela observação, 
“continua”. O caso, agora da Aids, doença dos gays, talvez 
pudesse ter sido um pouco mais comedido ao falar. O sr. não 
se excede com muita frequência?
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Marco Feliciano: Veja só, são dois assuntos. Foram dois 
momentos. O assunto dos gays e o assunto, entre aspas, do 
racismo. Algumas dessas declarações eu dei há anos atrás.

QUESTIONAMENTO 76 – Folha/UOL: O sr. não daria mais essas 
declarações dessa forma hoje?

Marco Feliciano: Hoje pensaria outra forma para falar. Porque 
hoje eu começo a entender o que é a vida pública. Eu nunca 
tinha sido nem vereador. Eu tive essa expressão de votos aí. 
As pessoas que votaram em mim votaram porque sabem que 
eu sou contundente nos meus posicionamentos, e corajoso. 
Hoje, usaria outros tipos de palavras. Talvez falaria as mesmas 
verdades de outra forma. Existem várias maneiras de dizer uma 
verdade, né? Seria um pouquinho mais cuidadoso.

QUESTIONAMENTO 77 – Folha/UOL: O sr. acha que os gays, o 
homossexual, é alguém que padece de alguma patologia?

Marco Feliciano: Se eu falar patologia, amanhã eu vou ser 
crucificado de novo porque vamos falar de doença. Não, a 
homossexualidade, não posso falar mais homossexualismo... 
Eu posso falar heterossexualismo, mas não posso falar 
homossexualismo. A homossexualidade, ela não é uma patologia.

QUESTIONAMENTO 78 – Folha/UOL: Como o sr. a classifica?

Marco Feliciano: Eu a vejo como um fenômeno comportamental. 
É um fenômeno de comportamento que até alguns anos atrás 
era tratado à luz da psicologia. E a psicologia estava indo, 
avançando. Eu conheço muitas pessoas que eram e não são 
mais. São casados, têm filhos.

QUESTIONAMENTO 79 – Folha/UOL: O sr. acredita em pessoas 
que são homossexuais e deixam de ser?

Marco Feliciano: Acredito piamente. Tenho provas disso. Tenho 
amigos que são. Tenho amigos que hoje têm família e que hoje 
dão testemunhos pelo mundo. É uma orientação, eles mesmos 
dizem. E se é uma orientação, a pessoa pode ser reorientada.
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QUESTIONAMENTO 80 – Folha/UOL: Na sua igreja há esse 
tipo de orientação também, para eventualmente um gay que 
procura para mudar a orientação?

Marco Feliciano: Não, nós não explicamos isso à pessoa. No 
culto nós pregamos a palavra. A própria palavra se incumbe 
de libertar. Jesus disse assim, ó: “Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará”.

QUESTIONAMENTO 81 – Folha/UOL: Tem casos na sua igreja 
de ex-gays?

Marco Feliciano: Muitos. Muitos.

QUESTIONAMENTO 82 – Folha/UOL: Muitos, quantos?

Marco Feliciano: Muitos, seria difícil falar... A minha igreja que 
você diz é a Assembleia de Deus?

QUESTIONAMENTO 83 – Folha/UOL: É. E a sua em particular?

Marco Feliciano: A minha igreja [a Catedral do Avivamento] é 
uma igreja com cinco anos. Nós temos pessoas que frequentam, 
né. Tem pessoas que chegam na igreja e nós não sabemos se ela 
é gay ou não. Ninguém chega aqui com uma plaquinha dizendo 
“eu sou gay”. Tem uns que são estereotipados, mas outros não. 
Então eu não sei dizer ao certo.

QUESTIONAMENTO 84 – Folha/UOL: Já presenciou, digamos, 
uma conversão desse tipo?

Marco Feliciano: Muitas, muitas. Muitas, muitas, muitas. Eu, 
inclusive, eu ministro pelo Brasil inteiro e alguns deles hoje são 
palestrantes, têm família formada. Sempre estão em programas 
de televisão inclusive.

QUESTIONAMENTO 85 – Folha/UOL: O sr. acha que esse tipo 
de abordagem não o classificaria como homofóbico, como 
alguns acham que o sr. é?
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Marco Feliciano: De maneira nenhuma. Vamos falar o que é 
homofobia. Homofobia, ao pé da letra, seria medo do homem. 
Ou medo do homem que tem uma opção sexual diferente. Esse 
medo se tornaria uma patologia, porque levaria ao ódio. E o 
ódio, ao crime de assassinar um gay. Eu não sou homofóbico, 
eu sou um líder religioso, creio na Bíblia Sagrada, meu livro de 
cabeceira, o livro que me regra, o livro que mudou minha vida. 
E a Bíblia Sagrada é contrária à prática homossexual. Então, é o 
meu direito pensar assim. Agora, veja só, você falou sobre um 
assunto que, se você me der um minutinho, uma pessoa héteros 
[sic] que está com crise de identidade sexual. Um homem, cansou 
de namorar uma mulher e ele está com problema psicológico. 
Ele vai ao Conselho Federal de Psicologia ou ao psicólogo e diz: 
“Olha, eu queria me reorientar. Não sei, de repente eu passei 
a ter uma paixão por pessoas do mesmo sexo”. O psicólogo 
está amparado pela lei do Conselho Federal de Psicologia para 
cuidar da pessoa. Se houver alguém no sentido contrário, um 
homossexual, ele cansou desse estilo de vida, de repente ele viu 
que não dá certo, ele quer se reorientar, ele quer procurar um 
psicólogo e falar assim: “Olha, eu sou homossexual, mas eu quero 
que você me ajude a voltar como eu era antes quando eu nasci. 
Eu gostava de mulher, ou eu gostava de homem. Eu quero que 
você me ajude a me reorientar”. Sabe o que o psicólogo vai dizer 
para ele? “Por favor, saia do meu consultório agora. Porque se 
alguém souber disso eu vou ser cassado pelo Conselho Federal 
de Psicologia”. É uma desproporcionalidade. Você pode ir para 
um lado, mas não pode ir para o outro. O movimento GLBT se 
levanta com uma doutrinação nacional. Eles se levantam nesse 
nosso país com uma ditadura, uma ditadura gay. E eles forçam as 
pessoas a pensar o que eles querem. Veja agora, por exemplo, 
as manifestações contra mim sobre os artistas. Começaram a 
dar beijos na boca, não foi?. Vários artistas fizeram isso. Você 
viu algum artista masculino dar algum beijo na boca de outro 
artista masculino? Não tem. Por quê? Porque eles sabem que 
isso vai chocar a população. Porque um beijo feminino talvez 
choque menos.
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QUESTIONAMENTO 86 – Folha/UOL: O sr. acha isso? Que 
nunca vai haver nessas manifestações dois atores homens se 
beijando?

Marco Feliciano: Não disse nunca. Eu disse que até agora 
não aconteceu. Porque eles sabem que, quando colocar dois 
homens se beijando na boca na televisão, isso vai ferir uma 
população que é, ainda, conservadora.

QUESTIONAMENTO 87 – Folha/UOL: Duas mulheres ferem 
menos?

Marco Feliciano: Ferem menos, ferem menos.

QUESTIONAMENTO 88 – Folha/UOL: Por quê?

Marco Feliciano: Gostaria de saber. Por causa disso. É uma 
coisa que não é normal. Eu estava lendo agora um blog de um 
pastor muito conceituado, já é um vovô. Ele dizia, na semana 
passada, “eu estava num shopping”, dizendo ele, “e na praça de 
alimentação estava com meus netos”. Três ou quatro criancinhas, 
família, praça de alimentação, domingo, shopping. E do lado 
deles sentaram-se dois homens, dois homens homossexuais. 
E eles começaram a se beijar. Não se atendo apenas ao beijo, 
começaram a se tocar. As famílias que estavam perto começaram 
a se levantar e a sair de perto deles. Ele, como é uma pessoa 
esclarecida, conhecedor da lei, chamou o segurança. E disse ao 
segurança assim: “Aquilo ali é um atentado ao pudor, eles estão 
se tocando de maneira sexual na frente de todo mundo. Você 
não vai fazer nada?” O segurança disse para ele: “Senhor, me 
desculpe. Se fosse um homem e uma mulher fazendo a mesma 
coisa eu poderia tomar qualquer providência. Mas como são 
dois homens, se eu fizer isso, eles vão levantar e vão começar 
a gritar, e vão começar a dizer aqui que eu sou preconceituoso 
e vai acontecer comigo o que aconteceu com o último guarda. 
Foi mandado embora e eu vou perder o meu emprego. Então, 
por favor, perdoe, eu não posso fazer nada contra isso.”
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QUESTIONAMENTO 89 – Folha/UOL: É isso que o sr. chama 
de ditadura gay?

Marco Feliciano: Ditadura gay. Eles impõem, goela abaixo, o 
sistema de vida deles, estilo de vida deles. Eu não sou contra...

QUESTIONAMENTO 90 – Folha/UOL: O sr. é contra que dois 
homens ou duas mulheres, em praça pública, se beijem?

Marco Feliciano: Sou. Sou porque...

QUESTIONAMENTO 91 – Folha/UOL: É só um beijo, deputado.

Marco Feliciano: Mas um beijo na boca é um beijo que mostra 
muita intimidade. Veja um casal héteros se beijando na boca...

QUESTIONAMENTO 92 – Folha/UOL: Mas há 50 ou 100 anos, 
vários países e sociedades eram contra homem beijar mulher 
em praça pública. Daí evoluiu-se. Hoje é normal. O sr. não acha 
que é normal que, aos poucos, o beijo entre um homem e um 
homem, uma mulher e uma mulher também vá...

Marco Feliciano: Querido Fernando, querido Fernando, vou 
citar para você o grande Freud. Freud dizia assim: o que uma 
criança vê, ouve e sente de zero a sete anos, e depois se estende 
até os 12, será a base da construção do seu caráter. Quando 
você coloca isso exposto publicamente e põe uma criança a 
olhar, isso vai gerar na criança a curiosidade, vai mexer com 
a mente dela e vai tirar dela a figura que ela tem de casa, ver 
papai e mamãe.

QUESTIONAMENTO 93 – Folha/UOL: Se o sr. pudesse, o sr. 
faria uma lei para proibir beijos entre pessoas do mesmo sexo?

Marco Feliciano: Não, eu não faria uma lei. Eu apelaria para o bom 
senso. Apelaria para que as pessoas tivessem um pouquinho 
mais...

QUESTIONAMENTO 94 – Folha/UOL: Porque hoje não tem 
uma lei. Então hoje é permitido.
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Marco Feliciano: Não tem, não tem e talvez nem vá ter. Não 
tem e nem vá ter. Até porque alguns deputados até batem 
no peito. Tem uma deputada aqui do Distrito Federal que diz: 
agora existem mais beijos em praça pública. Agora existem 
mais isso e mais aquilo. Veja a Parada Gay. A Parada do Orgulho 
Gay. Veja o que acontece nas paradas. Entre no meio deles. Eu 
lembro que em 2007 saiu, na “Folha de S. Paulo”, no órgão de 
imprensa seu. Os gays distribuíram na Parada Gay uma cartilha 
ensinando como usar corretamente a cocaína. Não usar nota 
de dinheiro. Usar o papel assim. Fazer um pito assim ou [d]e 
outra forma. Ou seja, eles de certa forma dizendo “existe aqui 
quem vá usar cocaína nessa passeata”. Existem pessoas que 
vão fazer sexo ali no meio. Que isso acontece, tem vídeos na 
internet sobre isso. Então o estilo de vida deles, a liberdade que 
eles querem não é uma liberdade de serem, é uma liberdade 
sexual pública.

QUESTIONAMENTO 95 – Folha/UOL: Mas, deputado, paradas 
gays existem no mundo inteiro. A chance de elas deixarem de 
existir é zero. Há um clima de mais liberdade sobre esse tipo 
de manifestação. Como o sr. fica falando isso, para quem o sr. 
está pregando? Porque não serão banidas as paradas gays.

Marco Feliciano: Eu não estou falando para serem banidas. Eu 
estou falando para as pessoas, ao se manifestarem, pensem 
duas vezes no que vão fazer. Querem brincar, brinquem. 
Querem cantar, cantem. Querem dançar, dancem. Mas irem 
para a parada gay, pegarem a imagem de um santo católico 
e ficarem se bulinando na frente de todo mundo, isso é um 
desrespeito, Fernando. Isso é um desrespeito. Pegarem figuras 
públicas e malharem em praça pública, isso é um desrespeito. 
Darem gritos e acusarem pessoas, como fazem comigo, isso é 
desrespeito. Virem ao Congresso Nacional e subirem em cima 
das cadeiras, isso é desrespeito. Então isso não é democracia. 
Democracia é a liberdade do contraditório. Podemos conversar, 
mas em alto nível.
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QUESTIONAMENTO 96 – Folha/UOL: Homofobia, PL 122. 
Projeto de Lei 122. O sr. tem restrições a esse projeto.

Marco Feliciano: Completamente.

QUESTIONAMENTO 97 – Folha/UOL: Ele poderia ser adaptado 
para criminalizar atos de homofobia de alguma forma que fosse 
aceitável para o sr. ou não?

Marco Feliciano: Veja só, esse pessoal luta tanto por esse tipo 
de direito que eu não sei o porquê. Já existe no código penal um 
sem número de crimes que beneficiam inclusive o homossexual. 
Toda pessoa que é constrangida, toda pessoa que é humilhada, 
toda pessoa que sofre violência, já tem no Código Penal os 
crimes que possam...

QUESTIONAMENTO 98 – Folha/UOL: O sr. acha desnecessário 
esse tipo [de] projeto?

Marco Feliciano: Completamente. Porque se formos abrir esse 
tipo de precedente, vamos criar também a lei que criminaliza 
quem é contra o índio. A lei que criminaliza quem é contra o 
caolho. A lei que criminaliza quem é contra o careca. A lei que 
criminaliza quem é contra o banguelo. Porque todas essas 
pessoas também sofrem bullying, todas essas pessoas também 
sofrem. Então o PL 122, do jeito que ele está, ele não passa. Já 
tentamos, Fernando, já tentamos conversar com os relatores 
para fazermos um substitutivo. Mas o movimento vem de cima 
para baixo e diz: tem que ser aprovado do jeito que está. E 
do jeito que está, acabou a minha liberdade de expressão. Eu 
estou, hoje, sofrendo o PL 122 sem que tenha sido votado. 
O que acontece comigo agora vai acontecer com todos os 
pastores e padres do Brasil inteiro. O que está acontecendo 
nas portas da minha igreja, entrando eles dentro nos cultos 
onde eu estou.

QUESTIONAMENTO 99 – Folha/UOL: Sobre liberdade de 
expressão e religião, a propósito, o Brasil é um país laico, Estado 
laico, mas órgãos públicos no Brasil em geral, não todos, mas 
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a maioria, ostentam ícones religiosos, em geral uma cruz. O sr. 
acha correto.

Marco Feliciano: Laicidade não significa ateísmo. Laicidade 
significa que o Estado não comanda a igreja e a igreja não 
comanda o Estado.

QUESTIONAMENTO 100 – Folha/UOL: Como há uma cruz não 
há ícones de outras religiões, não é?

Marco Feliciano: Sim, exatamente.

QUESTIONAMENTO 101 – Folha/UOL: Nesse caso, não há um 
descompasso?

Marco Feliciano: Ao colocar a cruz ali, não está dizendo que o 
Estado é cristão, mas que a maioria dos que ali estão lutaram 
por aquilo. Os outros lutem para colocar os seus ícones.

QUESTIONAMENTO 102 – Folha/UOL: O sr. acha que o ideal 
seria o quê?

Marco Feliciano: O ideal, eu sou cristão, não vou fugir à regra, 
eu fico muito feliz quando começamos a ordem do dia e 
o presidente, de pé, diz: sob a proteção de Deus. E ao lado 
esquerdo dele tem uma Bíblia. O nosso país foi fundado ao lado 
de uma cruz. Se formos começar a falar desse jeito...

QUESTIONAMENTO 103 – Folha/UOL: Então o sr. acha que 
seria necessário um sincretismo maior?

Marco Feliciano: Vamos estender aqui o debate. Se isso for 
acontecer, se é para tirar a cruz de dentro dos espaços públicos...

QUESTIONAMENTO 104 – Folha/UOL: O sr. é a favor da cruz 
no espaço público?

Marco Feliciano: Sou a favor porque sou cristão. Quando eu olho 
para ela eu vejo justiça e vejo piedade. Imagine se formos tirar 
isso, o que vamos fazer com a metade dos Estados brasileiros 
que têm nome de santo, com as quase cinco mil cidades do 
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Brasil que têm nome de santo. Então nós temos que abolir 
tudo isso. Ora, o cristianismo não é ofensivo. O cristianismo 
cuida de pessoas. Falam tanto das nossas igrejas evangélicas, 
falam só do dinheiro. Você já imaginou esse país sem uma igreja 
evangélica que cuida de drogados, que busca curar famílias 
que se divorciarem e coisas mais. O que aconteceria com esse 
país. Jesus diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo.

QUESTIONAMENTO 105 – Folha/UOL: Estamos chegando 
no final aqui, deixe-me correr. O sr. é contra o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. Agora, no caso da união civil, 
que resolve problema[s] objetivos entre dois homens e duas 
mulheres que vivem maritalmente, como por exemplo, herança, 
aposentadoria. Nesse caso, o sr. tem alguma proposta para 
resolver?

Marco Feliciano: Veja só, o meu pensamento é um pensamento, 
eu acho, da maioria dos brasileiros, só que nem a maioria tem voz 
para falar como eu falo. Eu não sou tonto. Eu não sou iletrado. É 
claro que a união estável ela tem que ser vista do ponto de vista 
jurídico. Duas pessoas constroem um patrimônio, uma morre, 
a outra tem que ter. Todavia, transformar isso em família é um 
problema. Porque daqui a pouco três homens vão assumir aí...

QUESTIONAMENTO 106 – Folha/UOL: Mas do aspecto básico 
aí. Homem e outro homem. Uma mulher e outra mulher. Moram 
juntas, viveram maritalmente. Uma delas morre. Um deles morre.

Marco Feliciano: Sim.

QUESTIONAMENTO 107 – Folha/UOL: A herança, o direito de 
herança, de aposentadoria, isso o sr. é a favor?

Marco Feliciano: Eu acho que é direito das pessoas. Só que eu 
gostaria de pensar e falar para o pessoal homossexual pensar um 
pouquinho mais além. A maioria dos homossexuais é apegada 
ao papai e à mamãe. Eles criarão problema para eles mesmos. 
Imagina se os dois vivem juntos aqui, de repente morre um, o 
bem que ele deveria ter deixado para a mãe, para o pai, ficará 
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para uma outra pessoa, que conviveu com ele, mas que não é 
da família. Isso eu tenho ouvido de homossexuais.

QUESTIONAMENTO 108 – Folha/UOL: Mas como deveria ser?

Marco Feliciano: Deveria continuar do jeito que está. Existem 
liminares para isso. Existe jurisprudência para isso.

QUESTIONAMENTO 109 – Folha/UOL: O sr. é a favor de 
continuar havendo esse direito de herança?

Marco Feliciano: Esse direito não tem como ser negado. É 
constitucional. O problema, da minha luta, é que, veja só: o 
artigo 226, parágrafo seis da Constituição diz que toda união 
estável, ela tem que ser, por lei, transformada em união civil. 
Uma vez transformada em união civil, se torna em família e aí 
vem a proteção do Estado. O problema é o que vem depois de 
tudo isso. O problema é que, depois de união civil, eles podem 
querer a união religiosa. E se eu, um pastor, e o padre, como 
padre, não quisermos fazer o casamento, nós podemos ser 
taxados como homofóbicos, como criminosos e irmos parar na 
cadeia pelo PL 122. O problema é que depois do casamento 
religioso, eles podem querer, como já brigam pela adoção de 
crianças. E nós sabemos, a própria psicologia diz, que a criança 
criada por dois homens ou criada por duas mulheres tem uma 
problemática sem tamanho. Tem um caso no Canadá de uma 
mulher criada por duas mulheres...

QUESTIONAMENTO 110 – Folha/UOL: Mas há casos também 
em que não acontece isso.

Marco Feliciano: Sim. Mas veja só: é maior o número de casos 
em que acontece do que os que não acontece. No Canadá 
tem o caso de uma mulher criada por dois homens. Ela criou 
lá, agora, uma associação para cuidar psicologicamente das 
crianças que foram criadas por pessoas do mesmo sexo. 
Porque, imagine uma menina criada por dois homens. E, como 
eu disse aqui, o movimento homossexual... Não há limites, não 
há muita fidelidade entre eles. Eles trocam de parceiros com 
muita felicidade e expõem uma criança a isso.



109 |||

QUESTIONAMENTO 111 – Folha/UOL: Será que é verdade isso 
que o sr. está falando? Tem dados científicos sobre isso?

Marco Feliciano: Tem dados provados. Existem instituições 
que estudam sobre isso. Instituições cristãs. Como tem as 
instituições deles que dizem o contrário. O que é fato é que 
isso acontece.

QUESTIONAMENTO 112 – Folha/UOL: Deputado Marco 
Feliciano, o sr. vai tentar se reeleger no ano que vem?

Marco Feliciano: Olha, eu estou pensando duas vezes, viu? Eu 
estou vendo aqui.

QUESTIONAMENTO 113 – Folha/UOL: Mas parece que estão 
dizendo que o sr. vai ter muito mais votos agora do eleitorado 
evangélico por conta dessa[s] suas exposições todas. O sr. 
acredita nisso?

Marco Feliciano: Olha, eu sou humilde neste tipo de palavra e 
digo que, se eu for candidato, o suficiente mais um, para mim, já 
estou de bom grato e agradecerei a Deus. Se houver o que todo 
mundo está falando, que eu não acredito que isso aconteça, é 
mais uma fantasia, cria um ícone sem existir, será muito bom 
para o meu partido e poderemos eleger mais pessoas que têm 
o mesmo tipo de pensamento e a nossa formação.

QUESTIONAMENTO 114 – Folha/UOL: Quem é o seu ídolo na 
política?

Marco Feliciano: Bem, eu não tenho ídolo.

QUESTIONAMENTO 115 – Folha/UOL: Na política não? O sr. 
admira alguém na política?

Marco Feliciano: Não. Eu admiro pessoas na política. Eu admiro 
pensamentos. Eu admiro, por exemplo, ver Eduardo Cunha 
[PMDB-RJ], na parte regimental. Eu acho o Eduardo fenomenal 
dentro dos regimentos. Conhece os trâmites da política. Acho 
interessantíssimo ver alguém que me bate muito, mas, para mim, 
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é um dos políticos que mais discursam com segurança, que é 
Chico Alencar [PSOL-RJ]. Então, nesses quesitos de tribunos, 
para mim são eles. Mas, uma figura emblemática que marcou a 
minha vida desde criança sempre foi Ulysses Guimarães. Ulysses 
era...

QUESTIONAMENTO 116 – Folha/UOL: Por algum motivo 
específico?

Marco Feliciano: Ele era o cara. Era um homem de um equilíbrio, 
de uma sabedoria, de uma sagacidade... Eu cresci ouvindo 
histórias de Ulysses, então eu gosto muito dele.

QUESTIONAMENTO 117 – Folha/UOL: Teve um festival de rock 
muito rumoroso, com muito público em São Paulo, chamado 
Lollapalooza. Uma das bandas, Pearl Jam, muito famosa dos 
Estados Unidos, elogiou a cidade porque disse que ali era 
possível haver união civil entre pessoas do mesmo sexo. O sr. 
gosta de rock? Conhece essa banda? Acompanha esse tipo de 
assunto? O que acha disso?

Marco Feliciano: Não conheço. Eu li alguma coisa no jornal, 
essa palavra, que é uma palavra que chama atenção, né? Mas 
eu desconheço esse tipo de música.

QUESTIONAMENTO 118 – Folha/UOL: O sr. gosta de rock?

Marco Feliciano: Eu gosto de música. Eu sou cantor.

QUESTIONAMENTO 119 – Folha/UOL: Eu sei, mas o sr. gosta 
de rock, especificamente?

Marco Feliciano: Existe, na comunidade cristã, o white metal, 
que é o rock branco. Então, tem uma banda chamada Petra, 
uma banda americana, que eu gosto muito de ouvi-la. No rock, 
o som é estridente...

QUESTIONAMENTO 120 – Folha/UOL: Mas o rock em geral? O 
rock tradicional. O sr. acha que ele é uma boa influência para a 
juventude?
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Marco Feliciano: Olha, com as letras que tem, não. Se fossem 
letras politizadas, como... O nosso Brasil teve muito rock 
politizado, né? As bandas aqui, de Brasília, encantaram a minha 
geração, inclusive. Mas o rock...

QUESTIONAMENTO 121 – Folha/UOL: O sr. gosta de algum em 
particular?

Marco Feliciano: Não, eu acho interessante só. Eu acho só 
interessante. O rock americano e algumas bandas como AC/
DC e algumas outras bandas pesadas onde eles fazem apologia 
às drogas, apologia ao sexo livre, apologia ao ateísmo, criticam 
Deus, batem em Deus, isso, para mim, tem uma influência terrível 
sobre a juventude.

QUESTIONAMENTO 122 – Folha/UOL: O sr. deu várias 
entrevistas nos últimos dias, semanas. O sr. é cantor e falou 
um pouco sobre os seus hábitos estéticos. O sr. disse que alisa 
o cabelo, faz as sobrancelhas. É isso mesmo? Que cuidados 
estéticos o sr. tem com a sua imagem?

Marco Feliciano: Veja só. Eu gosto de olhar no espelho e 
enxergar uma pessoa de boa aparência. Porque bonito eu sei 
que eu não sou, eu tenho espelho, eu olho para ele todo dia. O 
meu cabelo, quando criança... Eu sofri muito bullying na escola.

QUESTIONAMENTO 123 – Folha/UOL: Por quê?

Marco Feliciano: Porque a minha pele é branquinha e o meu 
cabelo sarará, bem pixaim. E, para cuidar de um cabelo assim, 
para pentear, é muito difícil. Eu via os meninos me chamarem 
de coisas ruins. Me equiparavam ao urso do cabelo duro, me 
chamavam de Capitão Caverna. E eu fui guarda-mirim, também, 
na minha cidade. E, por quatro anos, a regra da guarda-mirim era 
raspar o cabelo. Então, o cabelo, que era crespo, durante quatro 
anos foi raspado e era extremamente duro. Então, quando eu 
consegui descobrir esses milagres da ciência, que deixam o 
cabelo um pouco melhor, mais macio, eu comecei a me tratar 
sim. Tive o apoio da minha família, da minha esposa. E estou 
muito bem.
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QUESTIONAMENTO 124 – Folha/UOL: O sr. é um homem 
vaidoso?

Marco Feliciano: Eu me considero um homem cuidadoso.

QUESTIONAMENTO 125 – Folha/UOL: Não é pecado ser 
vaidoso?

Marco Feliciano: Não. Pecado é quando a sua vaidade se põe 
acima de Deus. Aí, é. Aí, nesse quesito, disse Salomão: «Vaidade, 
vaidade. Tudo é vaidade». Então, nesse quesito, sim. Mas se 
cuidar não. Eu estou cuidando do templo do espírito santo. 
O meu corpo é o templo do espírito santo e eu acho que uma 
pessoa bem apresentável passa um pouco mais de respeito.

QUESTIONAMENTO 126 – Folha/UOL: Muito bem. Deputado 
Marco Feliciano, muito obrigado por sua entrevista à Folha de 
S. Paulo e ao UOL.

Marco Feliciano: Eu agradeço você, agradeço todo o seu 
público e que Deus abençoe toda a nação brasileira.24

Apresentamos agora as argumentações implicadas na 
entrevista selecionada, analisando seu aspecto retórico 
através do destaque de algumas das técnicas argumentativas 
empregadas, segundo o Tratado da Argumentação de Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2005). 

O pastor Marco Feliciano referiu-se à entrevista como sendo a 
primeira oportunidade adequada em que poderia falar sobre as 
polêmicas que se via envolto quanto a sua atuação parlamentar 
e de pastor, exaltando a seriedade do entrevistador e do portal 
de internet vinculado (UOL/Folha de São Paulo). A entrevista 
abordou temas gerais da política e da vivência do orador, não 
ocorrendo gradação evolutiva de assuntos cotidianos para 
aqueles mais intrigantes, quer dizer, desde seu início já se 

24A transcrição da entrevista encontra-se disponível no site: http://noticias.
uol.com.br/politica/. O vídeo da entrevista encontra-se disponível em: http://
mais.uol.com.br/view/. Acesso em: 01 mai. 2013.

http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de-
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/02/leia-a-transcricao-da-entrevista-de-
http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/poder-e-politica-marco-feliciano-completo-69-min-04024E1B39
http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/poder-e-politica-marco-feliciano-completo-69-min-04024E1B39
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destacaram assuntos controversos. Deve-se ressaltar que o 
deputado respondeu a todos os questionamentos realizados, 
bem como às perguntas em continuidade. Não houve maiores 
embates entre o entrevistador e entrevistado, ainda que 
determinadas situações tenham exposto posicionamentos 
antagônicos quanto a um assunto específico. A entrevista 
durou cerca de 1 hora e foram realizadas 126 perguntas.

Podemos destacar os seguintes temas abordados na 
entrevista:

• renúncia à presidência da CDHM;

• apoio político à Presidente Dilma (e, à época, a seu projeto 
de reeleição);

• ofertas realizadas pelos fiéis à Igreja do entrevistado;

• posicionamento quanto às demais religiões (inclusive 
quanto à Igreja Universal do Reino de Deus);

• pregações e vídeos existentes na internet com frases 
polêmicas do deputado-pastor;

• projetos na CDHM que vinculavam ao deputado-pastor um 
posicionamento supostamente homofóbico e racista;

• posição da mulher na doutrina empregada na Igreja do 
deputado-pastor;

• o modo de se vestir e cuidados com a aparência do 
deputado-pastor.

Aos questionamentos, o deputado mostrou uma linha de 
posição baseada em sua ideologia religiosa, permeando suas 
argumentações também com as prerrogativas decorrentes 
do cargo de deputado federal. Extrai-se de suas respostas a 
dualidade do posicionamento pastor e político, sendo certo, 
contudo, a conclusão da predominância da linha religiosa 
(pastor), até porque a maioria de suas justificativas apresenta-
se amparada em textos bíblicos.
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Marco Feliciano refuta as críticas que lhe são apresentadas 
pela sociedade (e são evocadas pelo entrevistador) e procura 
justificar algumas frases de impacto expressadas em entrevistas 
e cultos divulgados na internet (também destacadas pelo 
entrevistador). A respeito dessas declarações polêmicas, o 
deputado busca contextualizá-las, ressaltando que foram 
utilizados apenas alguns trechos de suas falas, de modo que, se 
pegos em sua totalidade, os discursos apresentam outra linha 
de raciocínio e posicionamento.

Sem precipitações, algumas análises de ordem geral podem 
ser inicialmente expressadas consoante os estudos gerais da 
retórica e da argumentação. Seguindo a classificação aristotélica 
do discurso, com a ressalva de se tratar de uma noção até certo 
ponto não mais usual vis-à-vis a existência de outros tipos de 
discurso além destes três, poderíamos classificar a entrevista do 
deputado Marco Feliciano permeando os gêneros deliberativo 
e o epidíctico, na medida em que traz argumentações pelo 
exemplo para conjecturar o futuro (característica do discurso 
deliberativo) e por utilizar, deveras, ampliações de fatos 
conhecidos, mostrando seu valor e importância (característica 
do discurso epidíctico).

No seu contexto de apresentação, o deputado Marco 
Feliciano utiliza-se de um ethos forjado para o gênero entrevista. 
Tal assertiva é facilmente identificada por seus iniciais dizeres 
de cumprimento antes da resposta à primeira pergunta do 
entrevistador, o que demonstra artificialidade de postura, 
exteriorizando, pois, a influência do contexto ao discurso. 

Na entrevista, nota-se claramente a utilização da estratégia 
da polidez quando da realização do questionamento, o que 
pode ser detectado na formulação de uma pergunta pelo 
entrevistador ao deputado Marco Feliciano: “Eu queria fazer 
algumas perguntas rápidas agora para o Sr. sobre os temas 
polêmicos no que diz respeito a suas convicções sobre 



115 |||

comportamento e costumes”25. Ao verificarmos a aplicação do 
adjetivo “rápidas” ao substantivo “perguntas”, concretiza-se a 
polidez da relação, mesmo que a pergunta vincule assuntos de 
maior discussão.

Ainda quanto à estrutura da entrevista concedida, o 
deputado Marco Feliciano apresenta uma linguagem e postura 
adequadas ao público, fugindo ao enfadonho e prolixo, sendo 
claro e adaptado ao auditório a que se dirigiu (ainda que no 
conceito universal). Segue, pois, o expressado por Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2005, p. 164) quanto à forma do expressar: 
“se o estilo rápido é favorável ao raciocínio, o estilo lento é 
criador de emoção: ‘pois o amor se forma pelo hábito... Daí 
advém que os oradores concisos e breves penetram pouco o 
coração e emocionam menos’”. 

Ressalta-se também o fato de o deputado Marco Feliciano 
pertencer a uma Igreja de linha Evangélica (um grupo religioso), 
credenciando-lhe prestígio para com um auditório (logicamente 
na posição do auditório particular e não universal). Considerando 
o corpus em análise, este favorecimento à receptação do 
discurso pela participação em um grupo não se coaduna, na 
medida da inexistência de individualização do auditório. Esse 
aspecto vincula o que se poderia dizer da técnica de ruptura 
quanto à relação grupo e pessoa, calcada que deve ser na 
exclusão deste último do primeiro, isto é, o indivíduo não fazer 
parte do agrupamento. Por outro lado, se o intuito for pela 
técnica de refreamento, deve ser buscada a ruptura da relação 
doutrinária do indivíduo para com o grupo, na medida de o 
mesmo não representar a contento os ideais sustentados pelo 
coletivo separado (relação de ato e essência).

A análise da entrevista evidencia a utilização do modelo 
pelo ser perfeito na entrevista do orador. Contudo, devemos 
relembrar que a entrevista concedida alcança o auditório 
universal, de modo que os argumentos apresentados nestes 

25 Vide questionamento de número 52.
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moldes não alcançam o objetivo idealizado, na medida que nem 
todos do auditório são seguidores da mesma crença religiosa 
e suas divindades.

Por fim, ressalta-se a existência de uma liderança religiosa 
no orador. Por certo, tornam-se expoentes aqueles que se 
diferenciam dos demais pela capacidade de eloquência e 
persuasão. Eis os líderes que, na capacidade de aglutinar e 
expor suas convicções, trazem a baila seus seguidores, os quais, 
envoltos pelo seu discurso, o empregam no cotidiano e vivência.

Os argumentos de Marco Feliciano que fundamentam a 
estrutura do real 

Por considerarmos oportuno, relembramos a diferenciação 
trazida por Meyer (2007, p. 27-28) entre a retórica e a 
argumentação, a fim de consolidarmos as técnicas perelmanianas:  

A grande diferença entre a retórica e argumentação 
deve-se ao fato de que a primeira aborda a pergunta pelo 
viés da resposta, apresentando-a como desaparecida, 
portanto resolvida, ao passo que a argumentação parte 
da própria pergunta, que ela explicita para chegar ao que 
resolve a diferença, o diferencial, entre os indivíduos. 

Quer dizer, no processo discursivo partimos sempre da 
pergunta ou da resposta. Muito embora não haja um consenso 
quanto à questão, filiamo-nos aos autores que destacam 
que a retórica manipula ao abordar a pergunta pelo meio da 
resposta ofertada, isto é, relega a segundo plano qualquer ato 
argumentativo, cativando o auditório com estilo prosódico 
calcado no bem falar e “ocultando” a pergunta original. Já a 
argumentação, por sua vez, procede da pergunta, exaltando-a 
no intuito de chegar a sua resolução através da apresentação 
de fatos e atos. Em fecho, relembramos Mosca (2004, p. 42): “só 
há lugar para argumentação onde houver liberdade. É quando 
se considera o outro apto a compreender e reagir”.
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Na investigação dos argumentos perelmanianos presentes  
no discurso do deputado Marco Feliciano, num primeiro 
momento, concluímos pela utilização dos argumentos que 
fundamentam a estrutura do real, quer dizer, que criam a 
realidade em si. Com efeito, buscamos distinguir as opiniões 
do orador quanto à realidade, caracterizando-as, a posteriori, 
como fatos, verdades ou presunções.

Não obstante, o discurso também pratica os argumentos 
fundados na estrutura do real, na medida em que buscam a 
explicação da realidade, bem como por dissociação de noções 
e aqueles quase-lógicos. O orador apresenta, não raras vezes, 
formas indutivas materializadas em exemplos para concretizar 
suas afirmações e aquelas chamadas de dedutivas, calcadas na 
apresentação de argumentos com conclusões direcionadas.

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real 
explicitam a verdade do orador a partir da exposição de 
fatos e opiniões. Logicamente, consideramos Reboul (2000) 
na afirmação de que a argumentação apresenta maior força 
na sobreposição de todos os seus elementos, contudo, nos 
filiamos a Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) para o isolamento 
individualizado das estruturas dos argumentos para efeitos de 
análise. Na vinculação existente com os casos particulares, os 
apresentaremos nas figuras do exemplo, ilustração e modelo 
contidas na entrevista.

Vale ressaltar, também, que a análise realizada pressupõe a 
sobreposição dos argumentos, pois, com efeito, o sentido e o 
alcance de um argumento isolado não podem ser compreendidos 
fora do contexto, integrantes que são de um mesmo discurso, 
constituindo uma única argumentação em conjunto.

Em determinada passagem da entrevista, o deputado Marco 
Feliciano, elevado por si mesmo como um importante líder 
evangélico, é questionado acerca de apoiar ou não a reeleição 
da Presidente Dilma Rousseff. Tal questionamento é fruto de 
um trecho da entrevista na qual o deputado se diz insatisfeito 
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com a ausência de apoio da Ministra Gleisi Hofmann (Chefe da 
Casa Civil) em função de sua atuação na presidência da CDHM. 
Eis sua resposta:  

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 37): Olha, eu ainda 
não cheguei a essa conclusão. Todavia, eu tenho viajado o país 
inteiro. Ontem, por exemplo, eu estava em Rondônia, falei para 
um público de 15 mil pessoas, e os pastores se organizaram 
e pediram uma palestra no domingo pela manhã, e eu reuni 
300 lideranças no estado de Rondônia. Rondônia é um estado 
que tem, hoje, quase 40% da sua população evangélica. E não 
estavam ali só membros da Assembleia de Deus. Estavam ali 
membros de todas as denominações daquele estado. E quando 
eu dei o depoimento e mostrei o que eu estou passando e 
o que está acontecendo, os pastores se levantaram com o 
manifesto, vão começar a chegar cartas aqui, no Congresso 
Nacional. A igreja em Rondônia vai se mobilizar e começar a 
colocar o povo na rua, porque se é isso que os militantes do 
outro grupo fazem, colocam 20, 50, 200 pessoas na rua e a 
imprensa toda tira foto e coloca a deles na primeira página, 
se é público que eles querem ver, nós temos 50 milhões no país. 
Eu pedi, na época, à ministra Gleisi para interceder para que 
isso não acontecesse. Para que não houvesse uma guerra.

Para referendar sua liderança e importância, o que 
despertaria o interesse de apoio político por parte da Presidenta 
em seu projeto de reeleição, Feliciano traz o exemplo de uma 
apresentação ocorrida no estado de Rondônia, preparando 
uma argumentação reflexiva. O exemplo vai do fato à regra. 
A apresentação ocorrida em Rondônia é um caso particular 
que busca fundamentar uma regra. É o raciocínio indutivo 
aristotélico. O orador busca demonstrar que sua apresentação 
desencadeou a realização de uma nova palestra para 300 
lideranças que, ao final, lhe apoiam em absoluto, a ponto de 
enviarem manifestos ao Congresso Nacional. Mais ainda, de tal 
caso particular, fundamenta regra geral da expressão da Igreja 
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Evangélica no momento que aduz possuir 50 milhões de fiéis26. 
A argumentação pelo exemplo implica certo desacordo acerca 
da regra particular a qual o exemplo é chamado a fundamentar 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 399).

Ao apresentar o argumento pelo exemplo, isto é, reforçar 
o fato a fim de que se torne a regra (ou em outras palavras, 
que os Evangélicos são um dos principais – senão o principal 
– movimento religioso), o deputado leva o ouvinte (auditório) 
a refletir acerca da importância da igreja evangélica e, por via 
indireta, no interesse que todos os políticos teriam em seu 
apoio. A adesão a sua tese fica ainda mais fortificada quando 
destaca que pode haver uma “guerra” contra aqueles parcos 
que não lhe são partidários, ou seja, a liderança evangélica é 
expressiva e combatente. É uma conclusão lógica decorrente 
dos fatos apresentados.

Também pode ser destacado o lugar da quantidade como 
estratégia retórica. Na busca do acordo prévio, o orador 
destaca o número de “50 milhões” de fiéis e de “300” lideranças 
políticas. Como lugar do preferível, a quantidade expressada 
ressalta a importância da Igreja Evangélica e da liderança do 
orador, buscando um impacto pelo consenso geral do valor e 
representatividade dos mesmos.

Outro trecho da entrevista aponta o deputado sendo 
questionado acerca de suposta declaração de sua autoria 
contra o trabalho e o desejo das mulheres em não ter filhos. 
Para tal pergunta, apresenta: 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 53): Bom, 
primeiramente, foi muito bom tocar nesse assunto. Você foi o 
primeiro jornalista que me pergunta isso. Eu nunca dei essas 
declarações. Isso foi divulgado num jornal, lá no estado do Rio 
de Janeiro, foi publicado, inclusive, quase que anonimamente. 
Não tinha nenhum repórter que assinasse o artigo. A minha 

26 Anteriormente, no questionamento 24, o deputado já havia destacado este 
número, sempre na concepção de grandeza da religião evangélica.
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equipe procurou e, quando encontrou, a pessoa gaguejou 
porque ela não tinha nada escrito, não tinha nada gravado. Ou 
seja, esse texto foi um texto apócrifo e a militância usou isso 
para, mais uma vez, me rotular. Além de racista, homofóbico, 
agora, machista. Então, isso não existe. 

O entrevistador cita suposta declaração do deputado sem 
mencionar sua fonte, a qual vem a ser mostrada pelo orador – 
“num jornal lá no Estado do Rio de Janeiro” – como exemplo. 
Contudo, tal explicitação lhe atribui um caráter negativo, 
desconstituindo a conclusão obtida pelo caso particular. 
Explicamos: confirmado que fosse tal exemplo através de 
sua afirmação acerca das mulheres e seus trabalhos e filhos, 
Feliciano poderia ser taxado como discriminador do sexo 
feminino, trazendo-lhe a rotulagem de machista (o que aparenta 
ter ocorrido). Para combater tais conclusões, o orador apresenta 
a rejeição ao exemplo trazido, ressalvando tratar-se de matéria 
jornalística sem autoria e provas. Ora, como a argumentação 
pelo exemplo realiza a influência nas noções de sentido, a 
oposição enfraquece a adesão à tese proposta.

A rejeição do exemplo, seja porque contrário à 
verdade histórica, seja porque é possível opor razões 
convincentes à generalização proposta, enfraquecerá 
consideravelmente a adesão à tese que se queria 
promover. Isso porque a escolha de um exemplo, 
enquanto elemento de prova, compromete o orador, 
como uma espécie de confissão (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 402-403).

Porém, ao descredenciar a reputação e a produção do jornal 
mencionado, o deputado não consegue a plenitude de rejeição 
do exemplo, pois não traz assertivas refutando a afirmação 
trazida pelo exemplo quanto às mulheres. Questiona a fonte 
sem contradizer sua matéria. Tal postura leva o entrevistador 
a insistir quanto a seu posicionamento acerca das mulheres, 
trabalhos e filhos nas perguntas subsequentes (números 
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54, 55, 56, 57 e 58). Mais detidamente, a pergunta 54 solicita 
esclarecimentos quanto à negação do deputado em ser 
machista. O questionamento 55, por sua vez, questiona-lhe 
sobre a afirmação de que “a mulher veio para ornamentar a 
vida do homem”. Face a resposta do deputado, o entrevistador 
pergunta se ele seria da linha criacionista (pergunta 56) e se 
todas as mulheres deveriam ou não casar e ter filhos (pergunta 
57), bem como se poderiam ou não trabalhar, ainda que casadas 
e com filhos (pergunta 58). 

Em sua resposta, o orador evoca a natureza religiosa 
criacionista da mulher e sua funcionalidade única de procriação, 
o que lhe incumbiria o dever natural – quase obrigacional – e 
divino de gerar filhos:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 57): Mulher é o único 
ser do mundo que pode gerar filhos. Pelo menos entre nós, 
seres racionais. O homem não gera filhos. Quem gera filhos é 
mulher. Se a mulher não gerar filhos, acaba a humanidade. 

Esta resposta do orador não contradiz por completo a 
afirmação trazida no exemplo que almeja rejeitado, o que 
enfraquece sua negativação. Se o exemplo destaca um caso 
particular no qual afirmava que todas as mulheres deveriam ter 
filhos27, Feliciano, no intuito de rejeitá-lo, deveria negá-lo por 
completo, principalmente quanto ao seu mérito (e não apenas 
sua origem). Com efeito, as respostas realizadas após o original 
questionamento acabam por enfraquecer sua argumentação 
contrária, gerando efeito adverso para o auditório perspicaz 
que, em seu processo de convencimento, aceita o caso particular 
para fundamentar a regra quanto ao deputado ser de índole 
machista.

27 Quanto à questão da mulher e o trabalho, o deputado apresenta uma clara 
afirmação favorável no questionamento 58: “Mas é claro que sim. A Bíblia 
Sagrada fala que, quando Jesus ressuscitou do túmulo, foram as mulheres que 
foram ali prestar um serviço de cuidar”. Todavia isto não é perceptível quanto 
à questão dos filhos.
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Em seu processo argumentativo, o deputado Marco Feliciano 
também utiliza-se da ilustração na busca da adesão às suas 
teses. Convém ressaltar que a argumentação pela ilustração 
busca acima de tudo impressionar, conferir presença, mesmo 
que em determinadas situações não seja indiscutível.

Ao responder acerca de sua presidência na Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federais, quando, 
nas palavras do entrevistador, o entrevistado considera-
se iluminado pelo Espírito Santo (em detrimento dos ex-
presidentes que eram “dominados por Satanás”), o deputado 
responde:  

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 6): Você sabia que, 
no ano passado, se não me falha a memória, no mês de julho 
ou outubro, a Comissão de Direitos humanos patrocinou um 
seminário chamado “Diversidade Sexual na Primeira Infância”. 
O nome pesa para quem compreende um pouco. Primeira 
infância é de 0 a 6 anos. E eu tentei ali assistir porque fui 
hostilizado pelo grupo LGBT que ali estava, ao ouvir uma 
mulher do MEC e outra pessoa do Conselho de Psicologia 
Federal, pessoas de autarquias reconhecidas no Brasil, dizerem 
que criança não nasce homem, nem mulher. Nasce gênero. 
Como não nasce homem, nem mulher, não se pode tolher o 
direito da criança quando pequenininha, curiosa, querendo 
tocar no órgão genital da outra, não se pode impedir. Porque, 
se você impedir uma criança de fazer isso, ela pode crescer 
com complexos e pode ser irreversível. E a mulher que estava 
falando isso termina dizendo assim, sorrindo: “Deixe as nossas 
crianças brincarem e se descobrirem”. Tem vídeos sobre isso. 
Então, a Comissão de Direitos Humanos foi usada por isso e, 
nesse momento, eu me levantei contra isso naquele tempo e me 
tornei, então, como se fosse o inimigo número 1 do movimento 
que agora me persegue.

A ilustração, como outrora mencionado, muitas das vezes, 
materializa uma imagem para o auditório, facilitando a percepção 
e recepção do argumento. Feliciano, ao qualificar as antigas 
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direções da Comissão como distantes do conceito de família, 
ilustra seu processo argumentativo com a passagem de um 
seminário acerca da diversidade sexual na primeira infância. Sua 
ilustração funda a essência da heterogeneidade de sexos ao 
se comparar à concepção contrária defendida pelos membros 
do MEC e do Conselho de Psicologia Federal na oportunidade. 
Num caráter pedagógico, ilustra seu argumento favorável à 
distinção notória entre os sexos masculino e feminino já desde 
a infância, valendo-se de seu repúdio à afirmação trazida pela 
palestrante do seminário no sentido de “deixar as crianças 
brincarem e se descobrirem”.

Ora, o caráter de tal argumento é ilustrativo, na medida que 
é contestável. O orador vale-se da repercussão afetiva de tal 
ilustração para facilitar a compreensão de sua tese. Busca o 
choque do auditório. Relembrando Perelman e Olbrechts-
Tyteca (2005, p. 407): 

Sendo o papel da ilustração diferente daquele do 
exemplo, sua escolha estará sujeita a outros critérios. 
Enquanto o exemplo deve ser incontestável, a ilustração, 
da qual não depende a adesão à regra, pode ser duvidosa, 
mas deve impressionar vivamente a imaginação para 
impor-se a atenção. 

Em outra oportunidade, a entrevista analisada também 
apresenta uma ilustração argumentativa acerca das “virtudes” 
quando o deputado responde acerca dos artistas que se 
manifestaram contrariamente a sua permanência na Presidência 
da Comissão de Direitos Humanos. A pergunta é decorrente de 
questionamentos anteriores nos quais é discutida a liberdade de 
expressão, em função da posição explícita do então presidente 
da Câmara dos Deputados Federais, deputado Henrique Alves, 
para a renúncia necessária do deputado Marco Feliciano da 
presidência da CDHM. Vejamos: 
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M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 5): Sou fã de todos 
eles. Inclusive, eu sou cinéfilo, eu amo filmes e gosto da 
atuação deles e, inclusive, da forma como eles se expressam 
diante da sociedade. O que eles fizeram nesse momento, esse 
depoimento deles, foi um depoimento levado por tudo aquilo 
que eles ouviram falar. Nenhum deles me conhece. Nenhum 
deles sentou comigo, como você está fazendo, para me ouvir. 
Nenhum deles conhece o meu histórico de vida. E eu não 
perturbei muito com isso até porque eles não me representam. 
Eles vivem num mundo paralelo ao mundo cristão, ao mundo 
evangélico. O mundo evangélico nosso é um mundo muito 
nosso.  É um mundo diferente. Nós não somos pautados pela 
mídia. Nós não somos pautados por artistas, até porque 
os artistas têm o seu estilo de vida. São progressistas por 
natureza. Acho que uma das máximas do artista é que para 
ser um ator você tem que esquecer o seu sexo porque o ator 
encarna o personagem, sendo ele homem ou mulher. Então, 
nesse momento, pela pressão, por eles terem lido tanto, por 
terem ouvido falar tanto, eu me tornei uma figura pública da 
noite por dia. Então foram levados pelo vento. (grifo nosso) 

Num comparativo, Feliciano aduz que é fã dos artistas de 
maneira geral, contudo salienta que eles não o conhecem e o 
representam. Para tanto, reforça sua prática religiosa distinta 
daquela exteriorizada pelos artistas de maneira geral, ilustrando 
superficialmente a diferença entre os hábitos dos evangélicos 
e daqueles que pertencem ao meio artístico. O caráter 
argumentativo da ilustração, desta feita, não alcança pleno 
êxito face a sua incompreensão quanto à regra questionada. A 
descrição do “modo de ser” dos artistas não encontra suporte 
argumentativo convincente, o que denota a utilização de uma 
ilustração inadequada. E não se pretende argumentar que a 
mencionada ilustração teria um caráter de ironia, o que lhe 
respaldaria a característica de uma surpresa. Por certo, sua 
apresentação não traz qualquer qualificação voluntariamente 
inadequada quanto à descrição geral da classe artística em 
detrimento à religiosa.



125 |||

O orador também nos apresenta a argumentação pelo 
modelo ao responder acerca da manifestação de alguns artistas 
contrariamente a sua permanência na presidência da Comissão 
de Direitos Humanos. Para tanto, destacamos parte da resposta 
à questão 5, como abaixo:  

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 5): Me deem um tempo 
para trabalhar e vocês vão ver que as coisas vão mudar. O 
próprio Caetano, essa semana, em Salvador, na folha mais 
lida de Salvador, no jornal esqueci o nome, falou sobre isso. 
Que, coincidentemente, na última quarta-feira, a audiência 
pública que eu realizei debaixo de protestos, debaixo de luta, 
era uma audiência pública feita em prol da cidade onde a mãe 
do Caetano, a dona Canô, que foi uma das maiores brasileiras 
no Brasil, é a matriarca da cidade. Onde mil pessoas morreram 
por causa de contaminação de chumbo. E o próprio Caetano 
parece que agora ele deu uma amenizada. Ele até falou: “Não 
concordo com o presidente. Mas se a Comissão de Direitos 
Humanos fizer alguma coisa, vou ser o primeiro a ficar de pé 
e aplaudir”. 

O argumento pelo modelo pressupõe algo digno de 
imitação. O deputado destaca o artista Caetano Veloso ao 
mencionar um abrandamento das críticas a ele dirigidas. Em 
detrimento de todos os demais (o entrevistador ressalta os 
nomes de Fernanda Montenegro, Maitê Proença e Wagner 
Moura), eleva o modelo de Caetano como norma, isto é, ainda 
que tenha anteriormente o criticado, o cantor e compositor 
agora referenda seu trabalho à frente da Comissão, o que 
deveria ser seguido por todos os demais. Como o argumento 
do modelo deve respaldar o prestígio da pessoa, concluímos 
pela eficácia do caso particular apresentado, fazendo com que 
o auditório releve as críticas passíveis de serem realizadas ao 
deputado. Logicamente, os demais artistas elencados pelo 
entrevistador têm seu peso e relevância, contudo, o combate à 
argumentação pelo modelo deve considerar a imprestabilidade 
do mesmo, de forma que não bastaria tão somente destacar o 
modelo/posicionamento de tais atrizes e atores contrários à 
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permanência de Feliciano, tendo em vista que o personagem 
citado possui as características necessárias a fundamentar a 
argumentação pelo modelo. 

Tal qual a argumentação pelo modelo, também visualizamos 
o argumento pelo antimodelo utilizado pelo deputado em seu 
discurso, quando questionado se gostava ou não de músicas de 
rock. Inicialmente, o orador responde que as considera somente 
interessantes, sendo que, a fim de destacar sua contrariedade, 
expõe: 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 121): Não, eu acho 
interessante só. Eu acho só interessante. O rock americano 
e algumas bandas como AC/DC e algumas outras bandas 
pesadas onde eles fazem apologia às drogas, apologia ao 
sexo livre, apologia ao ateísmo, criticam Deus, batem em Deus, 
isso, para mim, tem uma influência terrível sobre a juventude. 

 Ao argumentar que a banda de rock AC/DC seria um modelo 
passível de não ser seguido, quer dizer, um antimodelo, tenta 
convencer o auditório a não lhe imitar, sob a justificativa de 
que tais artistas seriam a favor de frivolidades e ações não 
condizentes com uma postura religiosa e sadia. Fato é que tal 
argumento não alcança a eficácia, pois, ao justificar sua mínima 
predileção pelo tipo de música denominado rock, o orador 
não consegue cativar emocionalmente os ouvintes, muito em 
função da eleição equivocada do antimodelo.

Também fica nítida a estratégia de preservação da face e 
manutenção da empatia com o entrevistador e com o auditório. 
Com o questionamento inicial de número 119, o entrevistador 
pergunta a Marco Feliciano se ele gosta de rock. Eis sua resposta:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 119): Existe, na 
comunidade cristã, o white metal, que é o rock branco. Então, 
tem uma banda chamada Petra, uma banda americana, que 
eu gosto muito de ouvi-la. No rock, o som é estridente...
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Ao destacar sua predileção pelo white metal (antítese do 
black metal) o orador destaca que o som do rock é estridente, 
vindo a posteriori, nas respostas seguintes (120 e 121), a 
destacar uma banda em específico (AC/DC), generalizando 
– ainda que de maneira indireta – críticas ao gênero musical 
mencionado. Todo o contexto de perguntas e respostas 
destaca o procedimento da preservação da face, pois, com a 
percepção da potencial perda da face (ou seja, não possuir o 
valor social positivo exigido) decorrente de sua não aceitação 
do rock convencional, formula suas respostas com a exceção 
do rock white metal (que seria, em tese, não estridente e não 
blasfemador).

Tal estratégia de preservação da face também pode ser 
notada na resposta à pergunta 125, como destacado abaixo. 
Considerando a argumentação com a utilização do modelo, 
surge a figura do modelo perfeito, do ser divino. O deputado 
Marco Feliciano utiliza tal técnica no bojo de sua resposta 
afirmativa quanto a ser uma pessoa vaidosa. Aproveitando-se 
de tal posicionamento, Fernando Rodrigues o questiona se não 
é pecado ser vaidoso (pergunta 125). Vale dizer que a pergunta 
do entrevistador é decorrente de uma entrevista anterior do 
deputado a outro veículo, na qual ele falou acerca de seus 
hábitos estéticos (fato este ressaltado no questionamento 
de número 122). Frente a afirmar que gostava de se olhar 
no espelho, o deputado complementou dizendo que não era 
bonito e que sofreu bullying na escola em função de sua pele 
branquinha e de seu cabelo sarará/pixaim, o que lhe motivou 
a começar a alisar o cabelo e fazer as sobrancelhas (pergunta 
123). Eis sua resposta quanto à vaidade:   

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 125): Não. Pecado 
é quando a sua vaidade se põe acima de Deus. Aí, é. Aí, nesse 
quesito, disse Salomão: “Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade”. 
Então, nesse quesito, sim. Mas se cuidar não. Eu estou cuidando 
do templo do espírito santo. O meu corpo é o templo do espírito 
santo e eu acho que uma pessoa bem apresentável passa um 
pouco mais de respeito.  
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A alusão à figura divina de Deus suporta a confirmação de 
Marco Feliciano quanto a ser uma pessoa vaidosa, desde que 
jamais queira ou pretenda ser superior àquele. Trata-se de 
típica moldagem de um argumento à conclusão que se busca. 
O orador formula uma proposta do ser perfeito (modelo divino) 
como limite ao cometimento ou não do pecado, estando ele 
isento da ação pecaminosa (é vaidoso, mas jamais a ponto de 
querer ser maior do que Deus). Considerando que a imagem, 
postura e dogmas de uma divindade têm sua hermenêutica 
advinda de juízos de valor individuais, o argumento de Feliciano 
é passível de argumentação contrária quanto à afirmação 
pretendida e vinculada ao ser perfeito indicado. Contudo o 
argumento repousa em águas mansas quando direcionado ao 
auditório religioso, o qual respeita sua hierarquia de valores, 
admitindo ser a vaidade aceitável desde que não se pretenda 
a superação do ser divino (Deus)28. Tal fato reforça a percepção 
de que, por se tratar de uma entrevista feita via internet, o 
discurso não consegue delimitar o auditório espectador, haja 
vista contemplar o auditório universal. Nesta esteira, parte 
desse discurso comunga dos argumentos apresentados, em 
detrimento daqueles que não possuem qualquer linha de crença 
semelhante.

Convém relembrar que toda esta argumentação finalizada 
com a apresentação do ser divino advém de questionamento 
inicialmente realizado ao deputado quanto a sua prática de 
alisar o cabelo (questionamentos 122 e 123). Ao justificar 
tais cuidados estéticos, Feliciano utiliza-se novamente de um 
argumento por ilustração: 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 123): Porque a minha 
pele é branquinha e o meu cabelo sarará, bem pixaim. E, para 
cuidar de um cabelo assim, para pentear, é muito difícil.

28 A citação bíblica de Salomão apresentada destaca-se como argumento 
de autoridade (fundados na estrutura do real), o qual será melhor explicado 
abaixo.
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Aproveitando a linha rebouliana quanto à existência do 
argumento do sacrifício a fundamentar o real, Feliciano também 
apresenta tal argumento em sua primeira resposta:   

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 1): Primeiramente, 
quero agradecer a oportunidade que você me dá de a primeira 
vez, agora, dar uma entrevista séria para um portal sério. E 
dizer que não há possibilidade nenhuma de renúncia. Não há 
possibilidade nenhuma de renúncia até porque eu não cometi 
nenhum crime, eu não passei por nenhum tipo de julgamento, 
nenhum tipo de tribunal e o que tem acontecido é apenas a 
força de um grupo da sociedade que luta muito para que eu, 
debaixo dessa pressão, saia do cargo. Só que pressão é meu 
sobrenome. Desde criança eu vivi sobre [sic] pressão. Eu nasci 
de uma família pobre e vivi até agora.

Aqui o orador evoca para si o argumento de piedade. Busca 
a aprovação do auditório na medida que se coloca como 
perseguido em função de ter sido parte de uma família pobre. 
Nota-se o argumento do sacrifício pela comparação. Atesta-
se o valor de sua posição pelo sacrifício que está sendo feito 
por ele já desde sua infância. Contudo o fato de ter vivido sob 
pressão não ampara a valoração do ato do orador quanto à 
oposição de renúncia à presidência da CDHM, o que lhe retira 
a eficácia; com efeito, a generalização linguística do termo 
pressão atualmente acaba até por trazer uma comicidade ao 
argumento utilizado pelo deputado. 

Considerada semanticamente, a palavra pressão não condiz 
com a realidade que o deputado tenta espelhar. Em linguagem 
coloquial, a palavra pressão significa a força e insistência que 
outra pessoa lhe dirige para determinado ato. Ora, se menciona 
que um grupo da sociedade lhe é contrário, travando lutas para 
que ele saia do cargo, isto não significa existir uma pressão 
como quis fazer crer. Estaria a existir, por certo, um clamor para 
sua renúncia, pois, na prática, não houve qualquer tentativa de 
luta, golpe ou revolução por parte do grupo da sociedade para 
tanto.
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Mais ainda, qualquer tipo de pressão quedaria irrelevante, 
face à renúncia tratar-se de ato individual e não sujeito a 
qualquer ordem hierarquicamente superior, mesmo proveniente 
do Chefe do Executivo. A pressão porque passa ou passou 
Feliciano permeia o cômico quando consideramos seu real 
sentido. Assim, mostra-se ineficaz como argumento de sacrifício. 

Ainda quanto ao argumento do sacrifício, o deputado sempre 
busca expor e ressaltar seu papel de liderança perante seu 
clérigo. Tal convicção se acentua quando da análise de um 
trecho do discurso proferido pelo deputado Marco Feliciano no 
Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora do ano de 
201229. Neste, o orador se apresenta como profeta, baseando 
seus argumentos na seara religiosa para o auditório ouvinte. 
Em determinado trecho, o deputado aduz inicialmente na 3a 
pessoa:

M.F. (Congresso G.M.U.H): É porque o anticristo está operando. 
Não tem o que fazer, Marco. É nadar contra a correnteza. Você 
vai morrer na praia, vão te chamar de fanático, de desequilibrado, 
ninguém vai querer fazer um negocinho com você

Depois, em continuação, na 1a pessoa:

M.F. (Congresso G.M.U.H): Eu não estou aqui para fazer 
negócio. O meu negócio já foi feito na cruz do Calvário, o meu 
nome já tá [sic] no céu! 

Com sua afirmação de exaltação, o orador busca e consegue 
a aprovação do auditório na medida que se coloca como 
perseguido em função de seu discurso religioso e posição, 
denotando claros auspícios de liderança para o público ouvinte. 
Tal trecho apresenta uma nítida comparação com utilização do 
argumento de sacrifício, na medida que o orador justifica seus 
atos pela dura batalha de seguimento dos ensinamentos de 
Jesus Cristo: “O meu negócio já foi feito na cruz do Calvário”.

29 Disponível em: http://www.youtube.com/. Acesso em: 19 jul. 2014.

http://www.youtube.com/watch?v=YXWTL0mN8CI
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Todavia, cabe ressaltar a dicotomia exposta por Rui Grácio 
(2009) quanto à visão descritiva e à visão normativa da retórica. 
Inquestionavelmente será sempre o auditório que define, ao 
final, a qualidade de uma argumentação, mediante a forma 
pela qual confere atenção e interesse à perspectiva do orador, 
vindo ou não a ser persuadido. A visão descritiva tem seu foco 
na compreensão da força dos argumentos, ao passo que a visão 
normativa busca a análise da validade dos argumentos. 

Grácio delineia os principais enfoques encontrados no 
estudo da argumentação [...] podendo-se inclinar para 
uma visão descritiva ou normativa, caso se volte para o 
estudo das estratégias, dos mecanismos e dos critérios, 
responsáveis pela eficiência do discurso ou, então, se 
centralize na avaliação dos argumentos, segundo um 
pensamento crítico. Este tipo de análise se preocupa 
também em compreender a força dos argumentos sobre 
o outro da interlocução e é essencialmente descritiva. 

A visão normativa volta-se para a validade e aceitabilidade 
dos argumentos e dos raciocínios, isto é, sobre os modos 
de argumentar, estabelecendo regras universais e ideais 
para as práticas argumentativas concretas. (GRÁCIO 
apud MOSCA, 2014, p. 177).

Esse raciocínio quanto às visões da retórica trazida por 
Grácio ampara a aceitação ou não do discurso de Feliciano 
pelo auditório. Dependendo da linha apreciativa (normativa ou 
descritiva) que se siga, seus argumentos podem vir ou não a 
serem aceitos, o que, certamente, não descredencia qualquer 
análise aqui demonstrada, haja vista a inocorrência de qualquer 
juízo de valor analítico fora da técnica retórica linguística. 

Continuando, ainda na análise dos argumentos utilizados 
pelo orador para fundamentar o real, verificamos a utilização 
da analogia. Eis um dos trechos: 
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M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 21): Olha. Eu sou 
um teólogo. Eu estudei em muitas igrejas, muitas religiões. Eu 
evito falar das outras. Eu tento fazer alguma coisa boa com a 
minha. A minha religião, o cristianismo, tem várias vertentes. 
É como uma grande árvore. Jesus é o tronco, a raiz, né? E os 
galhos são as ramificações. Na fritada dos ovos, todos falam 
da mesma coisa. Queremos o céu, queremos o bem estar da 
pessoa aqui. Acreditamos que existe o certo e o errado. E 
lutamos pela condescendência dos bons pensamentos, dos 
bons costumes. 

A analogia da religião a uma grande árvore prova uma 
verdade pela semelhança de relações. Isto é, dizer que Jesus 
é o tronco/raiz e os galhos são os vários tipos de vertentes e 
credos traz ao auditório uma elucidação prática do tema, na 
medida que o foro é suportado em algo concreto e verificável. 
Sua argumentação nesta situação mostra-se extremamente 
eficiente. Por seu turno, ao responder se teria a seu favor 
manifestações em massa, o argumento mostra-se equivocado 
para aqueles não seguidores da doutrina religiosa: 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 42): Não. Eles já estão 
me apoiando. Só que a nossa maneira, o nosso manifesto é 
diferente. Nós não nos manifestamos com grito, com pulo, 
com xingamento, com a opressão. Nós nos manifestamos de 
maneira pacífica e bem equilibrada.

Feliciano justifica que uma Convenção que seria realizada 
em Brasília – Convenção Geral das Assembleias de Deus 
com aproximadamente 24 mil pastores – já lhe apoiava, 
sem que, contudo, exteriorizasse tal apoio da mesma forma 
que as manifestações de pessoas contrárias aos seus 
posicionamentos. A utilização da relação foro com as palavras 
grito, pulo, xingamento e opressão em analogia à relação 
tema manifestação não alcança a guarida da boa técnica 
argumentativa haja vista que as primeiras não são realidades 
concretas e verificáveis. Não existe a prova de semelhança das 
relações, ainda que de natureza heterogênea.
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Nesse enleio, podemos destacar algumas metáforas 
utilizadas pelo orador, em seu mérito característico de analogias 
condensadas (que acabam omitindo alguns elementos do tema 
e do foro), em parte de algumas de suas respostas: 

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 11): Pastor não é 
profissão. Pastor é vocação. 

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 29): Não fui para a 
imprensa jogar o nome de pessoas porque, nesse meio político, 
eu tenho descoberto que muita gente tem o telhado de vidro 
e esquecem o seu telhado para jogar pedra no telhado dos 
outros. 

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 64): Alguns médicos 
pensavam que eram Deus. Nesse momento, alguns médicos 
declaram ser Deus. 

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 65): Vivemos num 
mundo cão, vivemos num perverso.

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 77): Se eu falar 
patologia, amanhã eu vou ser crucificado de novo porque 
vamos falar de doença. 

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 105): Eu não sou 
tonto. Eu não sou iletrado.

- M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 116): Ele era o cara. 

O emprego metafórico do orador aglutina relações 
heterogêneas com poder convincente, sem especificação de um 
eixo temático principal. Ele ressalta “semelhanças mascarando 
diferenças” (REBOUL, 2000, p. 188). Traduz para o auditório seu 
argumento através da apresentação figurada (cão, Deus, cara, 
telhado de vidro etc.) garantindo persuasão na realidade de 
seu discurso. 

Nas respostas acima citadas, temos as seguintes metáforas 
e respectivas explicações:
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• (questão 11): palavras profissão e vocação, para referendar 
o comprometimento superior daqueles que são pastores;

• (questão 29): termo telhado de vidro, para expor as 
irregularidades que alguns políticos já realizaram (das mais 
diversas naturezas) e que nunca foram expostas ao público, 
sendo, contudo, uma situação facilmente possível de ser 
exposta (o que remete à fragilidade do telhado de vidro);

• (questão 64): palavra Deus, por duas vezes, para argumentar 
a inexistência de uma onipotência de alguns profissionais 
médicos, muito embora eles se portem como inalcançáveis 
e senhores da razão;

• (questão 65): palavra cão, para representar um mundo com 
extremas dificuldades, uma realidade em que cada um luta 
pela própria sobrevivência, como um cachorro vira-lata;  

• (questão 77): palavra crucificado, no intuito de apresentar a 
discordância tamanha que haverá contra si em determinada 
afirmação, a ponto de ser penalizado injustamente por tal 
fato. Gerar-lhe-á tamanho sofrimento e angústia que não 
seria vantajosa tal postura;

• (questão 105): palavra tonto, para dizer não se tratar de 
uma pessoa fora da realidade, sem qualquer capacidade de 
comunicação ou interação com o mundo. É utilizada para a 
negação de qualquer alienação, possuindo capacidade de 
discernimento por ser um indivíduo com educação formal 
(não iletrado);

• (questão 116): palavra cara, apresentando o ser quase 
perfeito, aquele que está acima dos demais num plano 
humano, o que torna-se expoente para os demais e exemplo 
a ser seguido. O melhor de todos. 

• As metáforas utilizadas mostram-se de fácil compreensão, 
o que favorece a recepção e argumentação das respostas 
do deputado para com o auditório.
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Os argumentos por dissociação de noções de Marco Feliciano

Em outra passagem de sua entrevista, Marco Feliciano 
responde ao questionamento acerca do significado do termo 
“ditadura gay” por ele utilizado, apresentando ilações quanto 
a um sistema e estilo de vida (FELICIANO, questionamentos 85 
e 89). Vejamos:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 85): De maneira 
nenhuma. Vamos falar o que é homofobia. Homofobia, ao pé da 
letra, seria medo do homem. Ou medo do homem que tem uma 
opção sexual diferente. Esse medo se tornaria uma patologia, 
porque levaria ao ódio. E o ódio, ao crime de assassinar um 
gay. Eu não sou homofóbico, eu sou um líder religioso, creio na 
Bíblia Sagrada, meu livro de cabeceira, o livro que me regra, 
o livro que mudou minha vida. E a Bíblia Sagrada é contrária 
à prática homossexual. Então, é o meu direito pensar assim. 
Agora, veja só, você falou sobre um assunto que, se você me 
der um minutinho, uma pessoa héteros que está com crise de 
identidade sexual. Um homem, cansou de namorar uma mulher 
e ele está com problema psicológico. Ele vai ao Conselho 
Federal de Psicologia ou ao psicólogo e diz: “Olha, eu queria 
me reorientar. Não sei, de repente eu passei a ter uma paixão 
por pessoas do mesmo sexo”. O psicólogo está amparado pela 
lei do Conselho Federal de Psicologia para cuidar da pessoa. 
Se houver alguém no sentido contrário, um homossexual, ele 
cansou desse estilo de vida, de repente ele viu que não dá 
certo, ele quer se reorientar, ele quer procurar um psicólogo 
e falar assim: “Olha, eu sou homossexual, mas eu quero que 
você me ajude a voltar como eu era antes quando eu nasci. 
Eu gostava de mulher, ou eu gostava de homem. Eu quero que 
você me ajude a me reorientar”. Sabe o que o psicólogo vai dizer 
para ele? “Por favor, saia do meu consultório agora. Porque se 
alguém souber disso eu vou ser cassado pelo Conselho Federal 
de Psicologia”. É uma desproporcionalidade. Você pode ir para 
um lado, mas não pode ir para o outro. O movimento GLBT 
se levanta com uma doutrinação nacional. Eles se levantam 
nesse nosso país com uma ditadura, uma ditadura gay. E eles 
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forçam as pessoas a pensar o que eles querem. Veja agora, 
por exemplo, as manifestações contra mim sobre os artistas. 
Começaram a dar beijos na boca, não foi? Vários artistas 
fizeram isso. Você viu algum artista masculino dar algum beijo 
na boca de outro artista masculino? Não tem. Por quê? Porque 
eles sabem que isso vai chocar a população. Porque um beijo 
feminino talvez choque menos.

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 89): Ditadura gay. 
Eles impõem, goela abaixo, o sistema de vida deles, estilo de 
vida deles. Eu não sou contra...

Tais respostas remetem-nos à argumentação por dissociação 
de noções, que, a despeito de uma realidade concreta, teria a 
natureza de deturpá-la. Nota-se o teor distorcido empregado 
ao termo, na medida em que o orador busca inflamar uma 
realidade ruim e perniciosa (uso da palavra ditadura) a outra 
(gay), o que remonta até mesmo a uma tentativa de criação de 
realidade30.

O termo alcança desse modo um teor dissociativo de 
noção, apresentando incompatibilidade entre a aparência e 
a realidade. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 467-468) 
classificam esse tipo de argumento como aquele em que “são 
indevidamente associados elementos que deveriam ficar 
separados e independentes”. Este remove a incompatibilidade 
dos termos, fundando-os em uma mesma concepção. 

Nessa situação própria de utilização da expressão ditadura 
gay, a despeito da inaceitabilidade de sua imposição como 
aparência (a palavra ditadura remete à opressão e obrigatoriedade 
– sempre combatidos ao longo de um regime democrático), 
a realidade opera uma construção e valorização de um caso 
privilegiado. Contudo Feliciano não consegue fundamentar 
tal dissociação argumentativa, pois a realidade demonstrada 
quanto ao modo de ser daqueles ditos homossexuais (gays) 
não foge ao cotidiano próprio de uma sociedade evoluída e, 

30 O que poderia caracterizar um argumento fundamentando a estrutura do 
real na tentativa de demonstrar nexos antes não vistos ou nunca suspeitados 
pelo auditório.
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por que não dizer, tolerante. O argumento não encontra eco 
de aceitação no auditório universal. 

Na resposta ao questionamento do entrevistador acerca 
da postura da ministra Gleisi Hoffmann (Chefe da Casa Civil), 
quando da solicitação, por parte do próprio Feliciano, de 
medidas a serem tomadas em relação às críticas que lhe vinham 
sendo realizadas pelos deputados do PT em função de sua 
presidência na CDHM, o orador assim destacou:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 32): Não. Eu acho que 
ela pensou exatamente como pensam as pessoas inteligentes: 
no ano que vem. Uma briga comigo significa uma briga com o 
movimento evangélico porque eu fui o evangélico mais votado 
do país inteiro.

Ao dizer que um conflito com ele próprio seria uma briga com 
o movimento evangélico, o orador apresenta uma dissociação 
de noção pelo par ato/pessoa. Não há como fazer a conexão 
pretendida frente às realidades distintas. Se Feliciano tantas 
vezes brada no próprio discurso haver 50 milhões de fiéis, 
não há como confundi-lo com a própria igreja, pois, como já 
destacado, teve aproximados 200.000 (duzentos mil) votos na 
eleição de 2010 e 400.000 (quatrocentos mil) na de 2014. Ora, 
tais números representam, caso partíssemos para um raciocínio 
matemático, nem mesmo 1% (um por cento) de todos os fiéis. 
Um conflito com o orador pode trazer para si um apoio daqueles 
seus seguidores, mas, dizer que todo o movimento evangélico 
o seguiria gera um teor totalmente dissociativo. Não há como 
dirimir as incompatibilidades no argumento do orador nessa 
situação.
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||| Os argumentos de Marco Feliciano fundados na 
estrutura do real

Passando à análise dos argumentos fundados na estrutura 
do real em atenção às ligações de sucessão (fenômeno e 
consequência), ao apresentar provas indutivas, o orador busca 
comprovar seus argumentos pela causa. Por exemplo, ao 
justificar sua afirmação quanto à “descendência amaldiçoada 
dos africanos” – que acusa veladamente uma espécie de 
racismo, por um poema de Castro Alves no qual se aduz que 
um filho de Noé, com a cor da pele escura, teria sofrido uma 
série de desgraças em forma de maldição:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 42): Eu expliquei que 
o fato é que os africanos descendem de um filho de Noé que 
havia recebido uma maldição patriarcal. Esse é o fato. Não 
tem como fugir disso. Você me permite ler? Eu trouxe até aqui, 
eu sabia que você ia me perguntar isso. O grande Castro Alves, 
um dos maiores poetas abolicionistas do Brasil, levantou uma 
problemática em seu poema. Olha só o que ele diz em seu 
poema “Vozes d’África”. [lê em sem [sic] smartphone] “Foi depois 
do dilúvio... um viajante, / Negro, sóbrio, pálido, arquejante, / 
Descia do Arará... / E eu disse ao peregrino fulminado: / “Cam!””, 
que é o filho de Noé, “”... serás meu esposo bem-amado... / – Serei 
tua Eloá...” / Desde este dia o vento da desgraça /  Por meus 
cabelos ululando passa / O anátema cruel. / As tribos erram 
do areal nas vagas, / E o nômade faminto corta as plagas / No 
rápido corcel. / Vi a ciência desertar do Egito... / Vi meu povo 
seguir – Judeu maldito – / Trilho de perdição. / Depois vi minha 
prole desgraçada / Pelas garras d’Europa – arrebatada – / 
Amestrado falcão!..”. Um abolicionista cita o que eu citei. Um 
filho de Noé que desce aqui do dilúvio e que tem a cor da sua 
pela negra e que corre sobre ele algumas desgraças em forma 
de maldição. E, nem por isso, ele é racista.
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Tal trecho demonstra o que Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005) afirmam quanto ao vínculo causal gerar a análise das 
argumentações partindo de um acontecimento que, ao final, 
aumenta ou reduz a credibilidade do fato que o explicaria. 
Porém, o acontecimento/fato para ser considerado válido há 
que ter suas consequências analisadas e provadas, o que, por 
certo, não se sustentam perante a argumentação trazida pelo 
orador.

Destacamos também a resposta ao questionamento de 
número 5, supramencionada quando da análise da argumentação 
pelo modelo (argumentos que fundamentam a estrutura do 
real), o orador faz referência a Caetano Veloso e Dona Canô, 
apresentando-os no contexto do argumento de autoridade. Ora, 
tal argumento procura justificar uma afirmação pelo valor de seu 
autor, uma autoridade proveniente da moralidade expressada 
no cotidiano (ex.: se foi ele que disse, posso acreditar). Porém, 
indistintamente a reputação e caráter de Caetano Veloso e 
Dona Canô, o argumento mostra-se falho, na medida que, para 
o assunto discutido na entrevista (permanência do deputado 
na presidência da CDHM), não poderiam ser eles considerados 
autoridades indiscutíveis na matéria. 

Quando o deputado é questionado se o Presidente da Câmara 
dos Deputados Federais (deputado Henrique Alves) deveria ou 
não ter se calado frente as suas declarações anteriores que 
recomendavam a Marco Feliciano renunciar à presidência da 
CDHM (questionamento de número 4), o orador apresenta a 
seguinte resposta:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 4): Eu não posso 
dizer isso porque a manifestação de pensamento é um artigo 
da Constituição Federal e todos têm que ter o direito. Isso 
até é importante a gente falar até sobre isso porque eu só 
estou sendo punido pela minha liberdade de expressão que 
está sendo tolhida nesse momento. E isso não é democracia. 
É ditadura.
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Apresenta-se aqui o argumento pragmático na tentativa de 
estabelecer um nexo de confiança. Ao tentar justificar a fala do 
deputado Henrique Alves, Feliciano argumenta com fundamento 
na Constituição Federal, no sentido de apreciar o fato (neste 
caso, a pergunta do entrevistador) pelas consequências lógicas 
do direito estampado na Carta Magna. Sendo a manifestação de 
pensamento um direito fundamental de cada cidadão brasileiro, 
Henrique Alves poderia falar o que melhor lhe conviesse (ainda 
que pela renúncia do orador). Não obstante, a consequência 
de tal argumento mostra-se desfavorável, na medida em que 
o orador aceita a posição que lhe é contrária, sem combater 
a legitimidade do colega deputado. A ocasionalidade da 
consequência desfavorável do argumento pragmático acaba 
por enfraquecer a argumentação apresentada.

Em outra oportunidade, o orador justifica sua posição 
contrária ao beijo realizado por pessoas do mesmo sexo. 
Vejamos (questionamento 92):

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 92): Querido 
Fernando, querido Fernando, vou citar para você o grande 
Freud. Freud dizia assim: o que uma criança vê, ouve e sente de 
zero a sete anos, e depois se estende até os 12, será a base da 
construção do seu caráter. Quando você coloca isso exposto 
publicamente e põe uma criança a olhar, isso vai gerar na 
criança a curiosidade, vai mexer com a mente dela e vai tirar 
dela a figura que ela tem de casa, ver papai e mamãe.

Sem maiores dificuldades encontramos o argumento de 
autoridade (vide acima) quando da evocação a Freud, mas 
nos interessa o argumento de direção utilizado. O beijo entre 
pessoas do mesmo sexo desencadearia um fim não almejado 
para a criança consoante exposto na argumentação. Seria a 
reação em cadeia.

A utilização do argumento de direção por Feliciano nesta 
oportunidade apresenta-se como adequada. Consubstanciando 
ainda mais sua argumentação com a autoridade de um terceiro 
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(neste caso Freud), o orador justifica de maneira adequada 
sua posição, levando o auditório à crença em seu processo 
argumentativo.

No questionamento de número 101, o orador apresenta seus 
argumentos à manutenção de uma cruz na maioria dos Órgãos 
Públicos do Brasil, mesmo frente à característica principal de 
laicidade do Estado:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 101): Ao colocar a 
cruz ali, não está dizendo que o Estado é cristão, mas que a 
maioria dos que ali estão lutaram por aquilo. Os outros lutem 
para colocar os seus ícones.

Ocorre a tentativa da utilização do argumento da superação, 
isto é, a insatisfação inerente ao valor destacado. Como ideal 
inacessível, o obstáculo (manutenção do símbolo da cruz) 
transforma-se numa conquista superior para aqueles com 
crença relacionada em detrimento aos demais. Para estes, que 
lutem para conseguir a aceitação de seus símbolos e ícones.

A argumentação não se sustenta nessa hipótese. A despeito 
de um Estado laico, isto é, sem religião oficial, não haveria 
qualquer empecilho à utilização de outros símbolos além da 
cruz nas repartições públicas federais. A colocação da cruz 
suporta a manutenção de outros ícones de igual maneira, 
sem a necessidade de qualquer luta. Ao contrário, a retirada 
dos símbolos também não traria qualquer prejuízo, pois, não 
ocorrerá qualquer derrota ou blasfêmia para os que têm na 
cruz um símbolo sagrado (eles, por certo, não “lutaram” para 
sua permanência nas autarquias federais). Não há superação 
a ser realizada. Não existe uma finalidade explícita para tanto.

Sem prejuízo da existência de tantos outros argumentos 
que fundam a estrutura do real no discurso, finalizamos com 
a apresentação do questionamento 13 realizado ao orador 
quanto ao modo de ofertório dos fiéis de sua igreja, o qual 
demonstra o argumento da essência.
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M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 13): Olha, eu posso 
falar pela minha. A Assembleia de Deus é uma igreja muito 
equilibrada. Principalmente, na parte de oferta e ofertório. Por 
isso, é, talvez, a igreja mais respeitada do Brasil no movimento 
evangélico e, principalmente, pentecostal. Não há, na nossa 
igreja, nenhuma mácula acerca de ofertório porque nós não 
hostilizamos a pessoa e nem afrontamos ela. O termo usado 
em alguns programas de TV contra mim, e alguns jornais, sobre 
a mercantilização da fé chega a ser cruel.

O argumento da essência consiste em explicar um fato a 
partir de sua essência inerente, cuja manifestação vem a ser 
decorrente dele próprio31. Ao ser questionado acerca das 
ofertas, no mínimo, peculiares, à sua igreja (grandes quantias em 
dinheiro e até motocicletas) o orador tenta justificá-las pelas 
suas próprias naturezas. Contudo, essa argumentação acaba 
por não alcançar guarida, em função do conceito geral acerca 
de tais igrejas (Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, 
etc.), no sentido de serem apenas fachadas para a extorsão do 
dinheiro de seus fiéis em benefício de seus próprios fundadores, 
o que acaba por traduzir um argumento contrário ao orador. 

Se o auditório crítico e contrário aos posicionamentos do 
orador e ao seu ministério tem consigo que Igrejas como a 
sua acabam por induzir seus fiéis a contribuições vultuosas 
sem maior pudor, ao não apresentar nenhuma argumentação 
contrária a tal mérito – o que não se vê na parte em que aduz 
ser a igreja mais respeitada do Brasil no movimento evangélico 
–, o orador mantém tal reputação ao seu movimento religioso, 
esfacelando seu argumento pela essência frente ao auditório 
que procura persuadir (obviamente, a parte daqueles que não 
seus seguidores).

31 Por exemplo: esses monumentos são da Renascença, logo são 
esplendidamente realizados e esculpidos em materiais com alta durabilidade.
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||| Os argumentos quase-lógicos de Marco Feliciano
O orador, ao ser questionado se todas as mulheres deveriam 

casar e ter filhos, apresenta uma primeira resposta quanto à 
ornamentação que todas mulheres deveriam dar à vida dos 
homens. Instado a responder se tal afirmação não teria um 
caráter machista, complementa:

M.F. (entrevista F.R./ resposta à questão 55): Não, eu vou 
explicar por que. Porque pela Bíblia, Deus criou primeiro a vida 
do homem. O homem, o sexo masculino, foi o primeiro a ser 
criado.

Eis o argumento quase-lógico por incompatibilidade. O 
orador tenta justificar uma logicidade do papel da mulher em 
função da primazia do homem na criação divina. Contudo, 
não há um princípio lógico (nem mesmo puramente lógico). A 
argumentação utilizada baseia-se numa doutrina criacionista 
religiosa, a qual pode não ter a homogeneidade de aceitação 
pelo auditório, alcançando um fracasso na consecução do 
acordo prévio. O enunciado destrói-se por si mesmo.

Quando o entrevistador questiona Feliciano acerca das 
atitudes ferrenhas do islamismo (atentados terroristas), é 
apresentada a seguinte resposta:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 24): Erra. Erra porque 
ferem o ser humano. Mas, voltando, naquele pensamento, você 
nunca vai ver alguém se levantar contra o Islã. O movimento 
LGBT jamais vai bater de frente com o Islã porque sabem que 
o Islã, embora sejam crentes na sua fé, eles defendem com a 
mesma arma aqueles que o condenam. Se for preciso, eles vão 
para as vias de fato. Coisa que um cristão jamais vai fazer. 
Nós, crentes... As pessoas perguntaram: “Você está sozinho 
nessa luta?” Não, não estou.  Eu tenho, pelo menos, 50 milhões 
de evangélicos orando por mim. A arma do crente é essa, ele 
ora. Ele fala com Deus e não parte para a briga, nem para o 
grito, nem para a histeria.
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A argumentação do deputado apresenta um argumento 
quase-lógico baseado na regra de justiça. Ninguém tem coragem 
de ir contra o Islã porque esse retalia com ataques terroristas. 
Ao determinar um tratamento à religião em referência, o orador 
estigmatiza todos os seus seguidores como radicais, o que não 
possui veracidade. Não há uma quase lógica com tal elemento 
de justiça. A reprimenda dos fiéis do islamismo não é, em geral, 
baseada nas “vias de fato”, o que pode ser vinculado apenas a 
alguns de seus pares. O argumento apresentado não justifica a 
ocorrência de atos semelhantes (a máxima “olho por olho” não 
tem aplicação real nessa situação).

Logicamente, também pode ser destacado o lugar da 
quantidade como argumento que fundamenta a estrutura do 
real quando menciona, novamente32, a quantidade de 50 milhões 
de evangélicos. Tal abordagem nessa linha de argumentação 
já foi exposta no tópico correspondente acima.

Na linha dos quase-lógicos, o deputado também apresenta 
o argumento por definição. Vejamos:

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 22): Islamismo é 
uma religião muito forte. E é uma religião, nesse momento 
eu até pensei, que nós do ocidente precisamos pensar um 
pouquinho mais acerca deles. Você nunca vai ver ninguém 
fazer com alguém do Islã o que estão fazendo comigo. E olha 
que o Islã tem uma condenação sobre o ato, por exemplo, 
da homossexualidade ferrenha. Eles tratam a ferro e fogo. 
Inclusive, punem com a morte. 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 43): Veja só. Como eu 
te disse, eu ainda estou pensando em tudo isso. No meio desse 
fogo cruzado, eu ainda não tive tempo, ainda, para analisar 
o perfil de dois, pelo menos, desses candidatos, que eu não 
conheço muito bem. Mas o perfil da Marina Silva eu conheço. 
Marina é evangélica. 

32 No questionamento 37, menciona também a quantidade de 50 milhões de 
fiéis. No questionamento 29, menciona a quantidade de 10 milhões de e-mails.
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M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 56): Sou criacionista. 
E viu Deus que o homem estava só. E aí, diz a Bíblia: “E Deus, 
então, fez para o homem a mulher”. Só que quando Deus fez 
a mulher para homem, Deus fez a mulher da costela. Ou seja, 
para andar ao lado do homem.

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 85): De maneira 
nenhuma. Vamos falar o que é homofobia. Homofobia, ao pé 
da letra, seria medo do homem.

Ao falar que o islamismo é uma “religião muito forte” (resposta 
22), o orador apresenta a definição normativa, impondo seu 
uso para toda a argumentação. Destacando ser Marina Silva 
“evangélica” (resposta 43), utiliza-se da definição condensada, 
a qual restringe as características principais da pessoa. Quando 
cita a Bíblia para argumentar que a mulher deve “andar ao lado 
do homem” (resposta 56), é apresentada a definição oratória. 
Na sua imperfeição, não consegue permutar o que define e o 
que é definido. Por fim, temos a definição descritiva quando 
apresenta o significado da palavra “homofobia” (resposta 85), 
enunciando o uso adequado do termo definido.

Todas as definições são argumentos válidos. Contudo, 
conseguimos verificar que o orador tenta fazer com que a 
definição normativa torne-se descritiva, o que, por certo, pode 
gerar inquietude no auditório.

Concluindo, relembramos a lição máxima de Mosca (2004) na 
qual, para se avaliar a persuasão de um discurso, é necessário 
levar em conta as características da situação em que é proferido, 
bem como as relações intersubjetivas dos interlocutores. 

||| A construção do ethos de Marco Feliciano
A análise empreendida abaixo demonstra que o deputado 

Marco Feliciano apresenta um ethos de um orador muitas das 
vezes arrogante. Ao constituir sua imagem, demonstra certa 
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prepotência que acaba impossibilitando a adesão às suas 
colocações, levando-se em conta a problematologia de Meyer 
(1991).

Quer dizer, ao apresentar seus argumentos, considera um 
questionamento não abraçado pelo auditório, demonstrando 
proposições desvinculadas ao problema que lhe foi apresentado. 
Vejamos um trecho de sua entrevista quando questionado 
acerca de uma reunião em que seria tratada sua eventual 
renúncia:  

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 2): Bom, eu não recebi 
o convite ainda. Eu também fiquei sabendo pelos veículos de 
comunicação. Eu estou estudando se eu vou atender esse 
pedido até porque já foram feitos [sic] várias reuniões acerca 
desse assunto e, regimentalmente, não tem o que ser feito. O 
meu partido, dentro da pluralidade, da proporcionalidade, ficou 
com a Comissão. Meu partido já se posicionou dizendo que nós 
não abrimos mão dessa Comissão. Eu já me posicionei dizendo 
que não abro mão da Comissão. Então, eu não sei o que faria 
nesse colégio de líderes. E, ali, para ser oprimido, achincalhado 
por um grupo de pessoas que, na verdade, deveria defender o 
parlamento e não abrir um precedente como nesse momento 
está sendo feito, então, eu acho que é muito perigoso. (grifos 
nossos) 

O orador utiliza-se do pronome pessoal “eu” 7 (sete) vezes 
em sua resposta33. Isso infere a impressão de arrogância, o que 
lhe tira credibilidade perante o auditório, trazendo claramente 
a vinculação a poder e comando. Tenta com insucesso trazer 
o ethos do chefe, fragilizando o discurso numa alusão a sua 
posição de presidente da CDHM. De igual forma, utiliza 2 (duas) 
vezes o pronome possessivo “meu” ao se referir a seu partido, 
o que, de certa forma, traduz-se incompatível frente ao partido 
político do qual faz parte não possuir proprietário – como todos 
os outros regularmente constituídos. Opera-se aqui a soberba 
para com o auditório.

33 Utilização semelhante pode também ser notada na resposta ao 
questionamento de número 37 (supramencionado), quando o pronome é 
repetido 8 (oito) vezes.
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A arrogância do orador também pode ser detectada na 
resposta à pergunta 19 (vide mais abaixo), quando diz “[...] 
porque quase não tenho tempo”. Tal afirmação destaca 
uma posição de superioridade, ainda mais considerando 
seu contexto de formulação (ao justificar a razão de não se 
encontrar pessoalmente com grandes líderes católicos – vide 
abaixo), o que inequivocamente reforça seu caráter até certo 
ponto prepotente. 

Não sem maior importância, também podemos verificar 
a construção de tal ethos já no exórdio do discurso. Em sua 
primeira fala (resposta à questão 1 acima citada), Feliciano 
destaca que não se curvará a determinado “grupo da sociedade”, 
de forma que não renunciaria à presidência da CDHM. Ressalta 
ainda sempre ter sofrido pressão desde criança, nunca tendo se 
curvado a eventuais desmandos que não de seu interesse. Ora, a 
arrogância torna-se explícita ao se colocar em posição superior 
àqueles que lhe são contra, ainda mais quando deixa implícito 
que não importa as ações daqueles que lhe são contrários.

Em outro ponto da entrevista, o orador é questionado acerca 
de um vídeo no qual questiona um fiel que lhe havia entregue em 
oferta um cartão de crédito, porém sem a senha de utilização. 
Tudo no contexto da entrevista acerca da arrecadação de 
dinheiro por parte de sua igreja. Eis sua resposta:  

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 15): Pois bem. Agora, 
veja só. O vídeo foi editado. Eu estava fazendo um ofertório 
para o maior congresso missionário do Brasil e um dos maiores 
do mundo, que é o congresso do Gideões Missionários da Última 
Hora. Gideões Missionários da Última Hora sustentam hoje, 
fora do Brasil, mais [de] 1200 famílias de missionários. Como a 
Igreja Católica fazia no princípio mandando os jesuítas, essa 
comunidade evangélica envia missionários para países onde 
o evangelho não cresceu tanto. Então, essa entidade sustenta 
os missionários. Esses missionários têm filhos, eles precisam 
comer, beber, morar, cuidar de saúde. Essa entidade também 
cuida de 30 mil crianças no Norte e Nordeste do Brasil, onde 
dão estudo, onde dão comida a essas crianças. 
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Nota-se que em nenhum momento o orador responde 
efetivamente ao questionamento que lhe fora apresentado 
acerca da solicitação da senha do cartão. Busca, consoante a 
gama de respostas possíveis, apresentar sua resposta como 
questionamento, o que delimita manipulação direcionada com 
uma resposta sem vinculação ao problema. Ao invés de encerrar 
quaisquer dúvidas, suscita a desconfiança do auditório tendo 
em vista a resposta vaga e não precisa. As palavras cartão e 
senha – que vem a ser o ponto fulcral do questionamento – 
nem mesmo são citadas na resposta.

Como nos lembra Amossy (2013), a atividade simbólica dos 
sujeitos tem por função reconstituir de modo constante a 
realidade do eu, oferecendo-a aos outros para ratificação. O 
orador influencia opiniões que, em determinada circunstância, 
transformam-se em atos. Tais características não alcançam o 
orador do corpus em análise.

Em outra parte da entrevista, o deputado Marco Feliciano 
é questionado se possui relacionamento com algum líder da 
igreja católica e sua opinião sobre as ações dessa igreja. Assim 
responde: 

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 19): Veja só. Eu tenho, 
nesses últimos anos como deputado, ou nesses últimos dois 
anos, eu conheci algumas pessoas do movimento da Igreja 
Católica. Inclusive, na última audiência pública, tinha um 
padre, um polonês que é daqui de Brasília, tem um[a] paróquia 
muito bonita aqui. Ele é um ferrenho lutador contra o aborto. E, 
como eu me tornei alguém que defende a vida, que é contra o 
aborto, fizemos um pacto, uma aliança. Tenho alguns contatos 
com algumas pessoas da CNBB, mas com os grandes líderes 
do movimento católico não tive contato até porque quase 
não tenho tempo. Acredito que, nesse momento, todos eles 
me conhecem até porque o que eu sofro hoje de perseguição 
dado ao [sic] movimento LGBT, a Igreja Católica sofre isso 
no mundo todo. Inclusive, o novo papa, o papa Francisco, na 
Argentina quase foi linchado por esse grupo. Então, nós temos 
algumas coisas que, acredito, nos fazem pensar igual.
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A dicotomia da posição de Marco Feliciano é posta em 
evidência, o que nos remete à impossibilidade de separação do 
ethos discursivo da posição institucional do orador. A posição 
de pastor e/ou deputado são suficientes para a representação 
estereotipada, o que reforça o trecho da resposta quando o 
orador menciona que os “líderes da igreja católica lhe devem 
conhecer”. Trata-se do ponto principal traduzido do seu ethos 
empregado. Afinal, Marco Feliciano é um deputado ou um pastor 
para o auditório? Que imagem e papel o público lhe atribui? 
Cremos que nenhum dos dois.

Marco Feliciano ampara a entrevista com argumentos de 
ordem religiosa e de ordem política, conferindo-os ao auditório 
na medida de sua conveniência (resposta posta ao problema). 
Seus posicionamentos não se definem tecnicamente, atribuindo-
lhe um ethos de representação, quase um artista, ou, em outras 
palavras, um ícone pop. Não interessa mais o mérito da resposta, 
mas sim a evidência do orador em função dela. Se auto proclamar 
conhecido por suas posições é a formalização do ethos do 
orador controvertido e polêmico. Logicamente, busca a adesão 
às suas teses, porém lhe importa mais a evidência do que o 
convencimento pleno do auditório.

Cai por terra a busca dos argumentos de ordem religiosa e 
os de ordem política. O que importa é o destaque e a manchete. 
Como destaca Meyer (2007, p. 94-95), “a magia, a superstição, 
o irracionalismo religioso são próprios de períodos agitados, 
em que velhas respostas dão lugar a associações mais fáceis, 
à guisa de respostas”. 

Inequivocamente convence parte dos ouvintes, contudo a 
problematologia de Meyer (1991) lhe crava o insucesso quanto 
às respostas, que, pelas técnicas argumentativas empregadas, 
refletem um orador carente de autenticidade.

Ainda nas palavras do autor belga:    
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As discussões multiplicam-se, como se só existisse 
incerteza. No meio de toda este agitação, quem obtém 
o prêmio não é a razão mas sim a eloquência; e nunca 
se deve perder a esperança de ganhar adeptos para a 
hipótese mais extravagante, se se for suficientemente 
hábil para pintar as cores mais convenientes. A vitória 
não é alcançada pelos soldados armados de lança e 
espada, mas sim pelos trompetes, tambores e músicos 
do exército (MEYER, 1991, p. 14). 

Tudo aqui exposto demonstra o desdobramento da linha 
teórica sustentada por Meyer (1991) a partir dos trabalhos de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca. Enquanto os últimos procedem 
ao destaque do argumento logos, o primeiro busca através 
da problematologia a união da tríade aristotélica, destacando 
em específico a construção da imagem do orador através 
dos questionamentos às questões levantadas no discurso, o 
que, especificamente no corpus em análise, traduz um ethos 
conturbado e sem maior destaque ao convencimento do 
auditório. 

Diz-se conturbado face ao enfraquecimento do seu discurso 
pelo ethos demonstrado, na medida que traduz um orador 
demasiadas vezes arrogante, como outrora dito. “O eu é sempre 
retórico na sociedade: ele se apresenta representando-se” 
(MEYER, 2007, p. 95).

A dimensão retórica do ethos acaba se aproximando 
daquela do logos, pois a preocupação de Marco Feliciano passa 
a ser ter respostas para qualquer questão apresentada pelo 
entrevistador. Nesse caso, conseguimos convencer o outro 
se as nossas respostas formarem uma solução para as suas 
próprias questões, contudo, não conseguimos tal percepção 
pela entrevista concedida. Parece-nos, numa visão macro, que o 
orador não contribuiu em absoluto para qualquer resolução final 
de seus atos tidos polêmicos. Depreende-se que o discurso não 
alcançou tamanha efetividade, o que passa a impressão de ter 
sido “somente mais um”, isto é, não acrescentou e/ou elucidou 
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todos os questionamentos que lhe foram apresentados pelo 
entrevistador. Não obstante, em detrimento, se considerarmos 
somente o auditório particular de seus fiéis, o discurso tem e 
ganha relevância, traduzindo e fortalecendo o acordo prévio 
com o mesmo em grau de importância. 

Isto ressalta, mais uma vez, a postura de Feliciano quanto à 
entrevista. Ocorre a busca para vencê-la sem se comprometer, 
ainda mais frente a um experiente jornalista entrevistador. O 
importante é apresentar alguma resposta satisfatoriamente 
aceitável, até mesmo sem maior consistência, que atenda 
ao entrevistador e continue lhe sendo utilizável na busca da 
evidência. 

Isto decorre da pretensão de Feliciano em sempre apresentar 
respostas, ainda que os questionamentos não lhes sejam 
imputáveis. A não realização de qualquer negativa a nenhuma 
das perguntas acaba por lhe retirar parte da autenticidade em 
suas respostas. Meyer (1991, p. 202) apresenta suas conclusões:

A significação de um discurso não é senão a 
problematicidade de que ele, como responder, trata. 
Quando, por exemplo, se menciona o sentido duma frase, 
faz-se saber aquilo de que é a questão na frase. Para se 
ver melhor como se dá o processo de compreensão, 
suponhamos que um discurso faz problema na sua 
inteligibilidade. A resposta faz então questão para o 
auditório quanto àquilo que a faz ser uma resposta.

Se o autor não puder responder às nossas questões sobre 
o seu discurso, não o haverá respondido em definitivo. E é 
essa a impressão que temos da entrevista concedida. As 
suas respostas haveriam de ser direcionadas àquilo que 
efetivamente esclarecem e resolvem, como numa equivalência 
(e não necessariamente encontrar uma equivalência própria 
de conteúdo, desconsiderando a pergunta relacionada). A 
resposta reporta-se à pergunta originalmente, jamais podendo 



152 |||

ser confeccionada inicialmente para depois se achar uma 
pergunta correlata. 

Vejamos um trecho de três perguntas consecutivas (e 
respectivas respostas) da entrevista que amparam tal raciocínio:

Folha/UOL (38): Quando o sr. espera manifestações assim, de 
massa, ao seu favor?

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 38): Quando?

Folha/UOL (39): É. Elas estão sendo, de fato, organizadas já?

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 39): Muitas pessoas 
já estão se mobilizando. Muitos líderes já estão se levantando.

Folha/UOL (40): Tem alguma data marcada?

M.F. (entrevista F.R./resposta à questão 40): Não. Ainda 
não. Deve ser por esses próximos dias. Nós temos aí grandes 
lideranças, como o pastor...

Ocorre o esquivamento e a aproximação na apresentação 
do orador, buscando anular o questionamento do outro. O 
orador permeia o sofista que não gosta de questionamentos, 
pois ampara-se na aparência da resposta sem dizer o que 
efetivamente é. Eis a concepção problematológica da linguagem: 
falar é levantar uma questão sujeita às objeções do outro, sendo 
a formulação de uma ideia a primeira etapa para se por algo em 
questão que, por sua interrogação, acaba por gerar um debate 
(logo, uma argumentação).

Se avaliamos uma despreocupação do orador com a concisão 
de suas respostas, a despeito de procurar com elas objetivos 
que não são vinculados à materialidade real da pergunta, o 
argumento aristotélico ethos ganha evidência, passando a ser 
definitivo para Feliciano.

Em outras palavras, como não se consegue a coerência de 
seu discurso, os argumentos pathos e logos, sem qualquer 
diminuição de sua importância, perdem o destaque quando 
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da análise do corpus, o que remete à proeminência do ethos 
de Marco Feliciano para a ocasião. Ora, se já o consideramos 
com um teor de arrogância, a completude analítica infere a não 
conclusão de um acordo prévio com o auditório, falhando na 
busca de sua persuasão. 

Nessa linha de raciocínio também convém mencionar o 
chamado ethos pré-discursivo34 face ao movimento unilateral 
do discurso produzido, cabendo ao auditório uma posição 
mais passiva e de recepção. Temos que o orador traduz 
anteriormente ao seu discurso uma expectativa quanto ao seu 
perfil em função de sua própria posição. Quando se olha para 
Marco Feliciano, espera-se uma legitimidade alinhada com sua 
posição de pastor e de deputado.

Com fundamental importância, o ethos pré-discursivo 
contribui para a produção de condições de aceitabilidade e 
receptividade do discurso. Bourdieu (apud GRÁCIO, 2009, p. 
104) destaca que nem sempre a competência de se formar frases 
suscetíveis de compreensão é suficiente para se formar frases 
suscetíveis de serem escutadas em determinadas situações. 

Para Amossy (2013, p. 136), o ethos pré-discursivo é 
exteriorizado em uma “posição institucional do orador e o grau 
de legitimidade que ela lhe confere contribuem para suscitar 
uma imagem prévia”. Já Haddad (2013, p. 150) assim determina:

Ora, o orador, ao pronunciar seu discurso, deve construir 
uma imagem de si que seja análoga a seu objetivo 
argumentativo, levando em consideração a ideia que 
presumivelmente o auditório projeta dele. O ethos 
prévio ou pré- discursivo condiciona a construção 
do ethos discursivo e demanda a reelaboração dos 
estereótipos desfavoráveis que podem diminuir a 
eficácia do argumento. 

34 Consoante Grácio (2009), o ethos pré-discursivo refere-se à imagem que 
o coenunciador constrói do enunciador, antes mesmo que este pronuncie ou 
expresse algo.
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Tal característica ajusta-se a Feliciano quando da análise 
do corpus, face ao orador não transparecer previamente uma 
unanimidade quanto a sua imagem para o auditório universal. 
Afinal, o orador é um pastor ou um político? Temos que Marco 
Feliciano não se mostra nem como deputado nem como pastor, 
mas como um personagem desprovido de pré-expectativas, o 
que lhe retira a possibilidade de formação prévia de um acordo 
com o auditório.

Assim, a análise aqui realizada teve o intuito de demonstrar 
que o ethos (em toda a sua amplitude) de Marco Feliciano 
passou a ser o argumento definitivo quanto à aceitabilidade 
de sua argumentação para com o auditório.



Considerações finais
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Ao destacar a transcrição da entrevista de Marco Feliciano 
concedida ao UOL / Folha de São Paulo, nosso trabalho 
investigou os argumentos utilizados consoante a Teoria da 
Argumentação. A partir dos trechos selecionados, realizamos 
detidamente a análise e a função dos recursos persuasivos 
utilizados pelo orador, sem vinculação aos elementos de 
prosódia. Em uma perspectiva teórica da Argumentação e 
Retórica, apoiamo-nos em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), 
Perelman (2004), Reboul (2000) e Meyer (1991), dentre outros, 
para a evidenciação do aspecto argumentativo na construção 
do discurso. 

Para tanto, incialmente traçamos algumas considerações 
gerais sobre o orador em sua característica de político e pastor, 
contextualizando o leitor acerca do momento da concessão 
da entrevista. Também tecemos alguns comentários acerca do 
gênero entrevista e da estratégia de preservação de faces, bem 
como as definições de discurso político e discurso religioso.

Determinados que a argumentação utilizada pelo orador 
poderia ser evidenciada a partir da seleção de trechos da 
entrevista, consoante a definição de cada argumento por 
natureza e relevância, destacamos algumas partes do discurso. 
Em tal linha de ação, nossos estudos confirmaram a existência 
dos quatro tipos de argumentos perelmanianos na composição 
da entrevista, quais sejam: argumentos que fundamentam a 
estrutura do real, argumentos que fundam a estrutura do real, 
argumentos quase-lógicos e argumentos por dissociação de 
noções. 

Ao concluir tal análise por tipificação dos argumentos, 
chamou-nos a atenção o caráter que Marco Feliciano 
projeta para o auditório, o que nos remeteu a uma análise do 
argumento ethos consoante a original definição aristotélica. 
Em observações que revelavam certa arrogância, buscamos 
a linha da problematologia proposta por Meyer (1991) para 
justificar tais percepções quanto ao orador, o que se resultou 
em valiosa contribuição. 
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Essa linha de análise teve o intuito de demonstrar que o 
argumento utilizado estava vinculado ao caráter do orador, isto 
é, à forma pela qual ele buscou gerar confiança no auditório. 
Esse aspecto acabou tornando-se um dos pontos principais 
da pesquisa, firmando-se como o elemento mais relevante do 
corpus a fim de reforçar a intenção argumentativa do deputado. 

A análise do ethos de Marco Feliciano demonstrou um orador 
mais preocupado com a evidência do que com a concretude de 
seus argumentos. Não importava a consistência de seu discurso, 
mas sim seu impacto midiático. O estudo retórico do seu 
discurso, compreendendo inclusive o seu ethos, acabou por nos 
possibilitar uma melhor compreensão de sua personalidade e, 
portanto, de seu estilo discursivo e de suas atitudes persuasivas. 

A partir da verificação de todos os resultados desse estudo 
linguístico, temos que a posição evangélica de Marco Feliciano 
lhe credencia perante o seu séquito dos fiéis, garantindo 
a adesão desse auditório às suas falas. Entretanto, como o 
auditório da entrevista compreendeu um público universal 
(leitores/assinantes do UOL/Folha de S. Paulo ou demais 
brasileiros que acessam a internet), a adesão completa ao seu 
discurso mostrou-se ineficaz, não alcançando o que Reboul 
(2000) afirma como essência da retórica: “a arte de persuadir 
pelo discurso”. 

Em conclusão, podemos dizer que a análise aqui apresentada 
atingiu o objetivo de conhecer retoricamente o discurso e 
a personalidade do orador Marco Feliciano a partir de uma 
investigação dos aspectos argumentativos da entrevista que 
concedeu, com primazia ao argumento ethos. Outrossim, vale 
ressaltar que as análises aqui tidas podem vir a ser expandidas 
para outros estudos retóricos ou até mesmo para a compreensão 
dos discursos de outras figuras políticas e religiosas.
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