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evangélicos sobre direitos das mulheres e 
LGBTs no Brasil, dos pesquisadores Chris- 
tina Vital e Paulo Victor Leite Lopes, re
lata como os evangélicos se tornaram, no 
âmbito dos costumes, os porta-vozes do 
discurso conservador, a partir da análise 
de dois acontecimentos emblemáticos: a 
utilização do aborto na campanha eleito
ral de 2010 e a polêmica sobre o “kit anti- 
-homofobia” que o MEC pretendia lan
çar nas escolas no início do governo Dilma 
Rousseff e descartado diante das pressões.

Segundo os autores, embora cresça 
paulatinamente, a influência dos evangéli
cos no Congresso oscilou nos últimos anos. 
Em 2006, quando se organizaram em uma 
frente parlamentar, os evangélicos soma
vam 90 parlamentares. Com o escândalo 
dos sanguessugas, esquema de fraudes nas 
licitações para a compra de ambulâncias

Liderança. Os evangélicos 
como Feliciano agora guiam 
os católicos no debate

durante a gestão de José Serra no Ministé
rio da Saúde, a bancada religiosa emagre
ceu. Na legislatura seguinte, era compos
ta de 30 congressistas, pois a maioria não 
se reelegeu. No fim de 2010, a Frente Par
lamentar Evangélica havia aumentado no
vamente e somava mais de 50 integrantes.

A campanha presidencial parece ter 
fortalecido a bancada. Relembremos os 
fatos: em 2010, em sua primeira eleição, a 
presidenta Dilma Rousseff foi vítima de 
ataques religiosos, evangélicos e católicos. 
Era chamada de “candidata do aborto”. O 
tucano José Serra surfou na onda conser
vadora, assumiu um discurso moralista e 
carola. Sua mulher, Mônica, chegou a di
zer a eleitores que a petista era “a favor de 
matar criancinhas”. No horário gratuito 
de tevê, o PSDB exibia imagens de mulhe
res grávidas para atingir a adversária. Pa
ra evitar a sangria de eleitores, Dilma as

sinou um acordo com os evangélicos no 
qual se comprometia a não defender pro
jetos pró-aborto. A hipocrisia de Mônica 
seria mais tarde desmascarada. Como se 
soube, a mulher de Serra havia praticado 
um aborto quando mais jovem. O assunto 
rendeu, no entanto, uma plataforma elei
toral conveniente para os religiosos.

Atualmente, 68 deputados e três sena
dores integram a frente. E a segunda maior, 
atrás apenas daquela dos ruralistas, com 
quem os evangélicos, aliás, ocasionalmen
te se juntam. Estão representados em vá
rias comissões de seu amplo leque de inte
resses, que não se restringe à dos Direitos 
Humanos e Minorias. Uma comissão con
siderada estratégica é a de Ciência e Tecno
logia, responsável por decidir os processos 
de concessões de rádio e tevê, setor de su
mo interesse para um grupo que historica
mente teve seu crescimento aliado à divul
gação da fé por meios eletrônicos. No início 
do ano, evangélicos comemoraram a elei
ção de um poderoso aliado para a lideran
ça do PMDB na Câmara, o deputado Edu
ardo Cunha, fiel da igreja Sara Nossa Terra.

Famoso por conhecer em minúcias o re
gimento da Casa, Cunha enxergou a pos
sibilidade de encaixar Feliciano na presi
dência da Comissão de Direitos Humanos, 
graças a um descuido do PT, que optara 
por outras mais poderosas, entre elas a de 
Constituição e Justiça. Se confirmada, ape
sar de simbolicamente importante por ser 
um deputado acusado de racismo e homo- 
fobia, a saída de Feliciano não vai signifi
car grandes mudanças na estrutura da co
missão, pois o novo indicado terá de ser do 
PSC. Partido ligado à Assembleia de Deus, 
igreja com maior poder na Casa, o PSC pos
sui outros cinco integrantes na comissão. 
Há 14 evangélicos entre 18 deputados.

O alvo principal do grupo são, claro, os 
temas relacionados ao feminismo e aos 
direitos dos homossexuais. “Os católicos 
sempre estiveram à frente contra o aborto, 
mas atualmente observamos que atuam 
mais a reboque dos evangélicos. Em 2010, 
a primeira coisa que os parlamentares ca
tólicos fizeram foi acionar os evangélicos”, 
diz a antropóloga Christina Vital, profes
sora da Universidade Federal Fluminense, 
uma das autoras do livro, editado pelo Ins
tituto de Estudos da Religião em parceria 
com a Fundação Heinrich Boll.

O trabalho mostra como os evangélicos 
foram capazes de influenciar a atuação dos 
católicos. Estes atuavam antes por acesso
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direto da CNBB aos parlamentares. Ago
ra passaram à prática da pressão direta, 
o lobby, a se organizar em frente parla
mentar e a utilizar a mídia de forma mais 
ruidosa, imitando os rivais. “Os evangé
licos atuam como ativistas conservado
res que vocalizam uma postura comum 
a uma maioria silenciosa”, explica Vital. 
Para ela, a maior dificuldade em enfren
tar seu discurso é porque os evangélicos 
se posicionam não como grupo religioso 
dentro da política, mas como um corpo 
de pressão social como qualquer outro, 
igualando-se a profissionais como meta
lúrgicos, médicos ou jornalistas. “E um 
argumento difícil de combater.”

O crescente poder protestante não se 
restringe à seara política. Como boa par
te dos 42,3 milhões de evangélicos, segun
do o IBGE, se concentra na classe C emer
gente, sua influência se estende ao consu
mo. Recentemente, os evangélicos promo
veram um boicote à novela Salve Jorge, de 
Glória Perez, cujo título foi associado ao 
orixá Ogum, no candomblé. Para agradar 
ao público, a Globo planeja uma persona
gem evangélica para sua próxima novela 
das 9, escrita por Walcyr Carrasco e com o 
significativo título (ainda provisório) de O 
Nome do Pai. O autor disse não pretender 
fazer graça com a religião, mas a persona
gem Valdirene será uma “periguete” con
vertida que se torna cantora gospel.

“Não é de hoje que a Globo se rende 
à força e à influência dos evangélicos. A 
emissora patrocina vários eventos rela
cionados à música gospel”, explica o ad
ministrador Pedro Paulo Bugarim, au
tor de um estudo sobre a influência das 
igrejas evangélicas no comportamento 
de consumo de seus fiéis.

“O que torna o evangélico um mem
bro bem-sucedido, respeitado na igreja, 
é a conquista material. A igreja orienta, 
interfere e estimula a exteriorização do 
sucesso”, afirma Bugarim. “Os evangé
licos ocuparam um espaço de assistên
cia aos mais pobres que o Estado tinha 
abandonado. O público deles é o mesmo 
que emergiu com as políticas sociais, ou 
seja, a classe C consumidora.”

Segundo o pesquisador, existe uma tro
ca entre empresas e as igrejas. A empresa 
procura a igreja e oferece um produto di
ferenciado para o evangélico, e o pastor 
e as lideranças promovem o produto aos 
fiéis, que costumam buscar orientação

na hora de comprar. Isso aconteceu, rela
ta, com um fabricante de computadores 
de Santa Catarina que tinha como atra
tivo uma Bíblia digital, que passou a ser 
recomendada pela igreja. Ou com o fabri
cante de celulares que vinha com um pa
cote de músicas gospel. “Eles trabalham 
juntos. A Igreja Universal, por exemplo, 
faz reuniões semestrais com empresários 
em que decidem o que será lançado.”

O poder de influência das lideranças 
sobre o consumo dos fiéis impressiona, 
mas não é semelhante ao da política. Têm 
se tornado comuns, nas redes sociais, as 
manifestações de evangélicos contrárias 
às declarações preconceituosas proferi
das por Feliciano. O Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs fez uma moção de repúdio 
à nomeação do pastor. O que parece ilusó
rio é acreditar que o Brasil conseguirá, al
gum dia, chegar à separação entre Igreja e 
Estado no Uruguai, onde o presidente Pe- 
pe Mujica explicou que não foi a Roma ver 
a posse do papa Francisco por ser ateu.

Há uma frase do sociólogo Ricardo Ma- 
riano no livro de Christina Vital e Paulo 
Lopes, na verdade uma boa reportagem 
sobre a atuação dos evangélicos na histó
ria recente do País, que desanima quem 
acredita em um Estado laico de fato na 
terra do Cristo Redentor: “A laicidade 
não constitui propriamente um valor ou 
um princípio nuclear da República Bra
sileira nem a sociedade brasileira é secu- 
larizada como a francesa e a inglesa, por 
exemplo, o que por si só constitui séria 
limitação às pretensões mais ambiciosas 
de laicistas de todos os quadrantes”.

A virtual saída de Feliciano da presi
dência da Comissão de Direitos Huma
nos é comemorada, porém, pelo deputa
do Jean Wyllys (PSOL-RJ), alvo de ame
aças pela internet por confrontar o pas
tor. “Mesmo que ele seja substituído por 
outro religioso na presidência da Comis
são, os fundamentalistas entram social
mente derrotados. Eles se deram conta 
de que, quando o discurso deles sai dos 
subterrâneos e vem à tona, provoca um 
repúdio público”, disse Wyllys. “Estavam 
se achando vitoriosos desde 2010, mas 
viram que não é bem assim, que há uma 
reação da sociedade. O importante agora 
é continuar de olho na comissão.” 
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 741, p.22-24 , 27 mar. 2013. 




