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A batalha do cidadão de bem e seu mal 

Marta Rodrigues Alves Marciano 

  

É um fato de experiência - o que quero é o bem dos Outros 

a imagem do meu. Isso não vale grande coisa. O que quero 

é o bem dos Outros, contanto que permaneça à imagem do 

meu. (Lacan, 2008, p. 224). 

 

Depois de encerrar um ciclo de estudo sobre Ética, considerei oportuno fazer um recorte 

deste assunto dentro de uma temática que me acompanha há muito tempo: a religião. E nessa 

linha, decidi tecer uma perspectiva entre religião, sociedade e política, questões que têm 

provocado inquietações e me interrogado bastante como psicanalista e cientista da religião. 

A partir da angulação temática que realizei, destacaram-se três ideias principais: o 

cidadão de bem como um fundamentalista; a batalha do cidadão de bem; e o extremismo como 

possível desdobramento, e para desenvolvê-las, recorro, principalmente, a Karen Armstrong, 

Slavoj Žižek e Lacan. 

Hoje, as redes sociais nos proporcionam um espetáculo onde amor e ódio, bem e mal 

movem mentes, corações e teclados, apaixonadamente. Mas, não só. Também movem decisões 

de Estado e definem trincheiras morais, atrás das quais estão postados os cidadãos de bem em 

sua luta contra o mal.  

Durante a campanha eleitoral de 2018, todos os candidatos usaram a expressão “cidadão 

do bem”, ela não é uma novidade em si, mas chama a atenção o fato de um setor de apoiadores 

do nosso atual presidente da República ter passado a se autonomear desta forma, como uma 

categoria específica de pessoas que são militantes aguerridos na defesa da fé e de uma posição 

política. Estou me referindo à parte do meio evangélico, incluindo os pentecostais, 

neopentecostais e protestantes históricos.  

Muito embora receba o apoio desses grupos, isso não significa necessariamente que o 

Presidente eleito tenha qualquer comprometimento pessoal com a moral cristã ou até um projeto 

de sociedade fundamentado nesses princípios, apesar de toda mise-en-scène midiática.  

O militante autonomeado cidadão de bem tem por característica ser um apoiador de 

políticos que defendem a pauta de costumes, normalmente se dizem conservadores de direita 

revelando o enlace explícito entre religião e política. A defesa da pauta de costumes se insere 

num embate maior contra a cultura contemporânea, naquilo em que ela, em última instância, 

desprestigia o paradigma patriarcal e coloca em risco os fundamentos que ordenam a vida e as 

relações do ponto de vista cristão.  
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A forma como esse grupo defende a fé e os valores cristãos nos remete aos 

Fundamentalismos. Historicamente, a teologia fundamentalista é aquela que realiza a 

reinvindicação da ortodoxia protestante contra a modernidade e a teologia liberal. Representa 

o conservadorismo máximo que defende os fundamentos da fé, como a inspiração verbal e a 

infalibilidade absoluta da Bíblia. 

Trazendo um pouco da história das religiões. Segundo Karen Armstrong (2009), o 

século XX foi palco do surgimento de uma devoção militante, combativa, dentro de várias 

tradições religiosas, conhecida como Fundamentalismo, e os primeiros a utilizarem esse termo 

foram os protestantes americanos, que passaram a se denominar fundamentalistas, em oposição 

aos liberais. 

O pastor batista Curtis Lee Laws, em um encontro da Northern Baptist Convention, em 

1920, assim definiu a expressão “fundamentalista”: “[…] como alguém que está disposto a 

recuperar territórios perdidos para o Anticristo e a lutar pelos fundamentos da fé” (Armstrong, 

2009, p. 241). 

Mais tarde, o termo seria utilizado para designar movimentos reformadores de outras 

religiões. Cada fundamentalismo é monolítico em suas manifestações, mas segundo Armstrong 

(2009), a característica principal que une tais movimentos é a espiritualidade combativa, uma 

reação enérgica a aniquilação de doutrinas e práticas do passado. 

Martin E. Marty e R. Scott Appleby (1991), organizadores do estudo de seis volumes 

chamado Projeto Fundamentalista, afirmam:   

[…] todos os fundamentalismos obedecem a determinado padrão. São formas 

combativas que surgiram como reação a alguma crise, uma guerra cósmica entre 

bem e mal. Enfrentam inimigos cujas políticas e crenças secularistas parecem 

contrárias à religião. Os fundamentalistas não veem essa luta como uma batalha 

política convencional, e sim como uma guerra cósmica entre as forças do bem e 

do mal. Temem aniquilação e procuram fortificar sua identidade sitiada através 

do resgate de certas doutrinas e práticas do passado. Para evitar a contaminação, 

geralmente se afastam da sociedade e criam uma contracultura [...] refinam o 

‘fundamental’ a fim de elaborar uma ideologia que fornece aos fiéis um plano 

de ação. Acabam lutando e tentando ressacralizar um mundo cada vez mais 

céptico (apud Armstrong, 2009, p. 11). 

Porém, o embate com a modernidade nasceu dentro do próprio mundo eclesiástico. O 

pensamento religioso do século XVII, na Europa, passou por um processo de dessacralização, 
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influenciado pelo Iluminismo, Aufklärung, na oposição da versão feudal do cristianismo que 

visava à emancipação do homem. 

Esse espírito crítico do protestantismo, sobretudo na Alemanha, representou quase uma 

segunda reforma de caráter racionalista e marcou o pensamento filosófico e religioso da Europa 

até o século XX. Essa foi a alavanca de origem do método histórico crítico e da alta crítica, 

ramos da erudição bíblica. 

Consequentemente essa mudança de mentalidade dentro do mundo eclesial provocou 

em alguns grupos medo do aniquilamento e, por consequência, ódio à modernidade, as reações 

foram as mais diversas. Os cristãos se dividiram, alguns racionalizaram a fé e outros rejeitaram 

totalmente a razão. 

Todavia, nos dias de hoje, no Brasil, a preocupação dos grupos fundamentalistas não 

tem enfoque na discussão teológica, antes, se concentra nos temas das grandes mudanças na 

cultura e nas relações sociais, assim perdeu o caráter eclesial e passou ao âmbito político. Por 

isso, destaco, resumidamente, quatro elementos que, para mim, demonstram em primeiro plano 

a aproximação entre o Fundamentalismo e a narrativa atual dos grupos evangélicos militantes, 

e que também podem servir, em segundo plano, como chave de leitura desse enlace entre 

política e religião.  

O primeiro elemento é o crescente uso da ideia de batalha espiritual e cosmológica entre 

o bem e o mal no âmbito político, social e cultural. A Batalha espiritual é parte importante da 

doutrina evangélica muito enfatizada pelos grupos neopentecostais e pentecostais, mas está 

cada vez menos restrita ao âmbito da espiritualidade do sujeito. 

Como parte da ideia de batalha podemos notar, a título de exemplificação, que o Deus 

de amor, relacionado mais à ênfase do novo testamento, deu lugar ao uso de nomes ligados a 

guerra, como Yavéh Tsevaot, Deus de guerra, Deus de vitória. Tendo em vista que cada nome 

hebraico de Deus se refere a um atributo divino ligado a um episódio da história do povo hebreu, 

alguns líderes evangélicos se servem desses nomes conforme a narrativa que querem construir. 

O segundo elemento trata do estabelecimento do Reino de Deus, que para os cristãos 

sempre foi uma esperança messiânica e escatológica, que passou a ser tratado como projeto 

político a ser implantado por presidentes, ministros, deputados etc., alinhados à pauta de 

costumes. A chamada teologia do Domínio subsidia esse projeto que busca dominar sete 

“montes”: família, religião, educação, governo, mídia, artes e a economia.  

Aliás, também chama a atenção o uso da bandeira de Israel nas passeatas de apoio ao 

Presidente e o uso da estrela de Davi junto aos nomes de seus apoiadores nas redes sociais. A 

estrela que era originalmente empregada nos escudos dos soldados de Davi, pode contribuir 
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para reforçar ideias ligadas ao Israel bíblico, como :  exército de Deus, povo de Deus em 

marcha, povo eleito, terra prometida.  A bandeira de Israel também pode ser empunhada como 

uma resposta à esquerda que em parte adotou a bandeira palestina como símbolo. 

O terceiro elemento dá força performativa aos anteriores porque indica quem são os 

inimigos que colocam em risco a igreja, a fé e a moral. O embate se dá contra o comunismo, o 

marxismo cultural, os movimentos feministas, os movimentos ligados às questões raciais, os 

movimentos LGTBQIA+ etc.   

Além disso, “[...] democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, 

liberdade de expressão, separação entre Igreja e Estado [...]”, nada disso interessa aos 

fundamentalistas, segundo Armstrong (2009, p. 9).  

Os evangélicos liberais que fazem oposição a esse fundamentalismo também são 

tratados como inimigos e, atualmente, são vistos como cristãos que aderiram à heresia marxista. 

O historiador e jornalista Gabriel Trigueiro (2020, n.p.) lembra que a ideia de “guerra 

permanente é o mito central do radicalismo Puritano” (1530 a 1660). Ele enxerga o ethos 

Bolsonarista como um ethos puritano radical. Podemos pensar num fundamentalismo de 

inspiração puritana. Para esse jornalista, o bolsonarismo é uma milícia religiosa e deve ser 

tratado como tal. 

Embora essa militância coloque em risco um dos princípios basilares do protestantismo 

histórico, a separação entre Igreja e Estado, parte significativa das lideranças protestantes tem 

se posicionado partidariamente e se inserido nesse embate. 

No entanto, para os neopentecostais e pentecostais, esse é apenas o desdobramento de 

um monismo ideológico, ou seja, toda a realidade pode ser explicada a partir de um único fator, 

no caso, a guerra entre Deus e o diabo, o bem e o mal.  

O quarto e último elemento de análise que eu gostaria de destacar é a origem e 

importância da autoridade pastoral/sacerdotal. 

Žižek, no seu texto sobre o totalitarismo – Eles Não Sabem o Que Fazem – (1990), a 

partir de Lacan, Hegel, Kant e outros, desenvolveu amplamente o conceito de fantasia política 

no qual apoio-me para tecer a análise do fenômeno que estamos descrevendo. Em resumo, a 

fantasia política estrutura a realidade social, se inscreve e ganha consistência num certo vazio 

constitutivo, um certo vazio no centro do Outro institucional.  

Tendo em vista a ideia em Kant de que não se deve remontar à origem da lei, alias é 

algo que deve ser punido, testemunha esse vazio. O “podes porque deves” se transforma em 

“não podes porque não deves” questionar a origem do poder legal. Desta forma, a fantasia 
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política é empregada para dar sustentação ao relato mítico instituidor do poder das leis e do 

reino da legalidade.  

“A lei moral como uma ordem feroz que não admite desculpas – ‘podes porque deves’ 

– ganha, a partir do dever o ar de uma neutralidade, neutralidade malfazeja, de uma indiferença 

malévola.” em relação à vida humana (Žižek, 1990, p. 66). Salvar fundamentos e almas pode 

se tornar mais importante do que salvar vidas. 

Podemos pensar que para o cidadão de bem, militante, fundamentalista evangélico, os 

fundamentos da fé e os valores morais cristãos estão nesse lugar de lei suprema, verdade eterna 

divina e incontestável, que a um só tempo sustenta e delimita esse lugar faltoso da origem do 

poder legal. Assim sendo, preservar estes fundamentos e essa moral representa preservar a 

origem mítica e instituidora das leis e do poder legal que dela emana, sendo os sacerdotes os 

seus representantes.  

Se assim analisarmos, comissionados por uma espécie de missão simbólica, de defesa 

desses fundamentos e dessa moral, o cidadão de bem, aprisionado na determinação abstrata de 

cidadão de bem, terá a sua vontade assim nomeada. Seu dever em primeiro plano será obedecer 

às ordens de comando daqueles instituídos por Deus, os pastores e sacerdotes que têm o direito 

e o poder de ungir reis escolhidos para conduzir o exército de Deus na Terra. O atual Presidente 

brasileiro e o ex-presidente Americano foram ungidos por líderes evangélicos para liderar a 

nação no retorno aos princípios cristãos, e para uma parte desses líderes religiosos, implantar o 

Reino de Deus.  

É aqui que me dirijo para a minha última reflexão: que possíveis desdobramentos 

poderíamos esperar dessa fantasia político/religiosa? 

Tomemos em conta alguns aspectos, em primeiro lugar, a advertência de Lacan (2008, 

p. 320), “[...] o homem toma o mal pelo bem”, creio que ele tinha em vista o fato de que na 

ambiguidade existente entre o bem e o mal o imperativo do dever escamoteia o lado maligno 

da lei. Em segundo lugar, a advertência de Hegel, feita em determinado contexto histórico, que 

já havia nos alertado sobre o potencial terrorista dessa redução do sujeito a uma determinação 

abstrata e suas características peculiares, no exemplo de Hegel, o cidadão. Isto acarretaria a 

eliminação dos sujeitos que não estariam à altura dessa responsabilidade ou determinado ideal. 

No nosso caso, os que não estão à altura dos padrões morais dos fundamentalistas ou 

representam algum risco a seus interesses políticos, podem ser perseguidos ou, num extremo, 

até eliminados, e a história mundial confirma tal possibilidade. 

No entanto, temos que ter em conta que os sujeitos podem ocupar distintos lugares na 

estruturação dessa fantasia político/religiosa em função de seu gozo singular, assim, cabe 
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perguntar: a ideia de morrer por Cristo para não negar a fé é um ponto de honra para a maioria 

dos cristãos evangélicos, mas, e sobre matar por Cristo e em nome dele? O cidadão de bem 

pode chegar a matar em defesa de sua fé e dos seus padrões morais ou para isso se servirá de 

agentes violentos?  

Lamentavelmente, no Brasil, a tensão é crescente, as demonstrações de intolerância e 

destruição de reputações são comuns, mas também aumentam as ações violentas. Um exemplo 

disso é o que acontece no Rio de Janeiro, onde “traficantes que se dizem evangélicos fecham 

acordo de dominação com milícia no Rio”, para unir cinco favelas no que está sendo chamado 

Complexo de Israel (Redação, 2021, n.p.). Podemos considerar os traficantes e milicianos 

agentes violentos, carrascos, a serviço do fundamentalismo evangélico nacional? Como se 

articulam estas forças? 

Afinal, os Cruzados e os inquisidores foram esses agentes nas guerras santas. Na história 

recente, temos a cena da invasão do Capitólio, ocorrida em janeiro deste ano, que demonstra 

esses distintos lugares e funções ocupados pelos sujeitos. Enquanto um grupo de cristãos 

rezava, outro grupo erguia uma cruz, ao mesmo tempo em que hordas de bárbaros executavam 

a invasão.  

E no que tange ao ódio? De uma maneira suscinta e encerrando essa reflexão, retomo 

um trecho do diálogo entre Lacan e O. Mannoni, em julho de 1954 (Lacan, 2009, p. 361): 

Lacan, há uma dimensão imaginária do ódio, na medida em que a destruição 

do outro é um polo da estrutura mesma da relação intersubjetiva.  

Se o amor aspira ao desenvolvimento do ser do outro, o ódio quer o contrário 

[...] seja o seu delírio, a sua negação detalhada, a sua subversão. 

O ódio se reveste no nosso discurso comum de muitos pretextos, encontra 

racionalizações incrivelmente fáceis. 

[...] vivemos um estado de floculação difusa do ódio que satura em nós o 

apelo à destruição do ser. Como se a objetivação do ser humano na nossa 

civilização correspondesse exatamente ao que, na estrutura do ego, é o polo 

do ódio. 

Como resposta exclamou O. Mannoni: O moralismo ocidental! 

Exatamente, responde Lacan, o ódio encontra nele como se nutrir de objetos 

cotidianos. 

Desde Freud, sabemos que a civilização pede demais ao sujeito. Na alienação do sujeito 

a uma fantasia política/religiosa, o ódio santo que move mentes e corpos desde sempre, em   

primeiro lugar, se posiciona contra determinadas ideologias e culturas, mas em seguida, nos 
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mostra a história, se estende a destruição dos infiéis, encarnações do mal. Não há harmonia 

entre bem moral e bem-estar. O cidadão de bem batalha antes de tudo consigo mesmo, se 

sacrifica a partir de um ordenamento moral rigoroso e o ódio encontra nisso elementos do qual 

se nutre. Desta forma, imbuído de uma missão divina, o sujeito expressa seu ódio contra seus 

inimigos. 

Será que um dia veremos um carrasco, agente obsceno da lei moral do cidadão de bem, 

em uma instrumentalização radical de sua própria posição subjetiva, dizer, parafraseando aqui 

uma velha historinha contada por Žižek (1990, p. 67)1: Não há mais cidadão do mal em nossa 

terra, eliminamos o último ontem!? 
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