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Apresentação

Caetano Veloso
Musico e compositor

D

e todos os outros livros citados por este que tratam do
mesmo assunto, eu só tinha lido o de David Smilde: em geral,
leio o que me cai nas mãos — e o cineasta Jorge Furtado, na
ida do nosso Ofertório a Porto Alegre, me deu um exemplar de
Razão para Crer. É muito bom que coisas como o livro de Spyer
(e os outros que ele menciona) venham sendo escritas. Há muito
tempo me interesso pelo crescimento do neo‑pentencostalismo
no Brasil. E reagi sempre ao modo desatento e superficial com
que o fenômeno era tratado por pessoas do meu ambiente. Pela
imprensa, pelos intelectuais e formadores de opinião. A única
exceção que eu encontrava (e, entre outras coisas, por isso passei
a dar atenção especial a ele) era Roberto Mangabeira Unger. Em
seus livros sobre política e também sobre filosofia, o papel do
crescimento das igrejas evangélicas é levado em conta. No livro
Política, do século passado, ele compara a ação das unidades católicas ("eclesiais de base") à dos evangélicos e dá a estes maior
importância. No livro de Smilde, li que na Venezuela o conceito
de "teologia da prosperidade" é muito combatido pela maioria
dos evangélicos, sendo defendida apenas por uma denominação
minoritária. Aqui, a Universal, a que mais cresceu, defende a tese.
Tendo a admirar um "empreendedorismo de vanguarda", que é
praticado majoritariamente por evangélicos (o que não quer
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dizer que confunda o que Mangabeira almeja com o que estes
postulam). Por outro lado, convivo com empregados domésticos,
aqui no Rio, que são quase todos evangélicos. Assim, este livro
me interessou todo o tempo. Sei que é impossível (e indesejável)
que alguém faça qualquer projeto para o Brasil sem levar em
conta esse tema. E ninguém conseguirá nada se não respeitá‑lo.
A fala desastrosa de Haddad que este livro relembra é exemplo
gritante disso. Num momento em que as grandes denominações
evangélicas apoiam um governo que louva torturadores — e que
o prefeito evangélico do Rio paga funcionários para obstruirem
o trabalho da imprensa — é saudável ver retratado em estudo
cuidadoso o clima de honestidade dos fiéis que não podem ser
confundidos com descaminhos éticos de certas lideranças. Até
para poder lidar com os problemas daí advindos, é crucial que
se leia Povo de Deus.
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Prefácio:

para qualificar o debate
Gabriel Feltran

V

ocê já deve ter se perguntado por que a população evangélica cresce tanto no Brasil. Deve ter seus palpites sobre como
votaram os evangélicos para presidente, nas últimas eleições.
Talvez não tenha se perguntado, ainda, como essa religião pôde
ter crescido, ao mesmo tempo, entre policiais e bandidos, jovens
e idosos, negros e brancos. Talvez tenha notado os diferentes
usos das mídias pelos evangélicos, a começar pelo rádio e pela
TV, mas talvez não tenha tido curiosidade acerca da vida sexual
dos fiéis. Será ela diferente da de adeptos de outras religiões?
Seguramente você já ouviu falar da bancada evangélica no
Congresso Nacional, e talvez de traficantes evangélicos, mas
provavelmente não sabe qual a diferença entre pentecostais e
protestantes históricos. Nem no que isso diferencia suas posições
políticas. Provavelmente, você sabe que eles têm muito poder
no Brasil de hoje, mas não sabe qual é a data prevista para que a
evangélica se torne a religião com mais fiéis no país.
Todas essas perguntas, e muitas outras, já estão há muito tempo
respondidas nas Ciências Sociais. Hã? Ciências sociais? Sim, a
Antropologia, a Sociologia e a Ciência Política, que juntas formam
as Ciências Sociais, já responderam a essas e a muitas outras perguntas sobre a religião, o trabalho, o empreendedorismo, a política,
a violência e o que tudo isso tem a ver com os evangélicos e suas
15
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diferentes vertentes no Brasil. O problema é que respondemos a
todas essas perguntas — que geraram tantas outras — mas, por
incrível que pareça, não contamos para ninguém.
Nós, cientistas sociais, temos um problema sério com os muros
da universidade. Somos contra esses muros, e ao mesmo tempo
os reforçamos sem perceber, dia após dia. Queremos que todos
possam entrar na universidade, porque sabemos que o conhecimento transforma vidas, e porque gente diferente, pensando
junto, enriquece o pensamento. Por um lado, o conhecimento
precisa da diversidade, o valor mais buscado pelas principais universidades do mundo. Por outro lado, quanto mais reclamamos
dos muros universitários, mais usamos nossas próprias línguas
— o sociologuês ou o antropologuês, por exemplo — para falar
com quem não teve a oportunidade de aprender essas línguas.
Ninguém entende o sociologuês, e pior ainda, ele parece pedante visto de fora (às vezes é mesmo). Acaba afastando as pessoas
com quem queria falar. Falando sociologuês, mediquês, fisiquês,
aumentamos os muros da universidade, querendo derrubá-los. E
então não conseguimos dizer para muita gente o quanto é relevante tudo o que tivemos a chance — raríssima, num país como
o Brasil — de aprender na universidade. Perdemos a chance de
comunicar às pessoas o conhecimento que milhares de pesquisadores levaram anos para entender, e que nos foi passado por
professores dos mais qualificados.
Mas a culpa por esses muros que cercam o conhecimento
acadêmico, embora também seja nossa, não é apenas nossa. Em
especial nas Ciências Sociais. Além de “falar em línguas”, sociólogos e antropólogos dizem coisas que muitas vezes não se quer
ouvir. Peixes muito grandes, e mesmo alguns miúdos, podem se
incomodar com o que dizem as Ciências Sociais.
Sociólogos falam, por exemplo, que as sociedades criaram
seus deuses, e não o oposto. Que não é preciso um Deus para
que haja comportamento ético, responsável, produtivo. Nem
16

para que se entenda a origem do mundo social. Mas que não
há problema nenhum no fato de as pessoas — e inclusive parte
dos sociólogos — acreditarem em Deus, se isso é bom para elas.
Dizem, ainda, que você pode acreditar em diferentes deuses, em
diferentes situações.
O conhecimento científico do mundo social provoca mudanças na forma como as pessoas pensam, e muitas vezes diz
coisas que incomodam. Os governos autoritários, e as religiões
fundamentalistas, historicamente, combateram ativamente as
Ciências Sociais. Graças a este livro, o conhecimento científico
sobre um dos assuntos mais relevantes do país — a expansão
evangélica no tecido social, na política e no mundo religioso —
pode agora circular entre leitores não especialistas.
Juliano Spyer reúne neste volume os principais temas e debates
estudados na Antropologia e Sociologia da Religião, relativos
aos evangélicos no Brasil. E já se torna um texto de referência,
a ser consultado no dia a dia, e um livro que pode ser lido também inteiro, de uma vez. Nas notas do livro, há indicações para
quem quiser se aprofundar ainda mais em cada assunto, na vasta
literatura nacional e internacional sobre o tema.
Mas o autor não parte apenas dos livros, para formular sua
interpretação original sobre a presença evangélica contemporânea no Brasil e no mundo. Ele também fala com base na
longa experiência de pesquisa de campo que teve com famílias
evangélicas de Salvador (BA). Não é, portanto, alguém que apenas leu a respeito do assunto. Juliano Spyer conhece o assunto
por vivenciá-lo desde diversas perspectivas: a do pesquisador de
campo, do leitor, do educador e do comunicador.
Uma das verdades mais caras às Ciências Sociais, como a
qualquer outra ciência, é estranhamente a de que não existe uma
verdade, unitária, consensual. Da mais objetiva das ciências, a
Matemática, até a mais subjetiva delas, a Filosofia, sempre há
debates em torno do que é verdadeiro. Há diferentes teorias
17
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acerca do mundo, em todas elas. O diverso é mais verdadeiro
do que o pensamento único. A única verdade na qual todos os
cientistas acreditam é a de que ninguém é dono da verdade. As
verdades são passageiras, históricas; e variam de povo a povo, de
sociedade a sociedade, de época a época.
Juliano Spyer, como antropólogo, não espera que concordemos
com cada uma das linhas que ele escreve, mas que tenhamos mais
subsídios para que cada ideia aqui escrita possa ser debatida com
mais propriedade. Que nosso debate público seja mais qualificado. Deveríamos seguir esse caminho, todos os cientistas sociais.
Este livro nos apresenta os evangélicos de uma maneira que
pouca gente vê, inclusive quem professa alguma das diferentes
vertentes da religião. A obra desvela, sobretudo, a cegueira das
classes médias e das elites brasileiras diante de um dos fenômenos
de transformação social mais relevantes — ao lado da expansão
do mundo do crime e da globalização dos mercados (i)legais —
pelos quais o Brasil passou nas últimas décadas.
Se os anos 2020 representam, finalmente, a década dos evangélicos, quem se importa com o Brasil tem aqui uma leitura
obrigatória.
São Carlos, janeiro de 2020

Gabriel Feltran é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar,
pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. É autor de
Irmãos: Uma história do PCC (Cia. Das Letras 2018).
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2020:
a década dos evangélicos
E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará.
João 8:32

1. O elefante na sala

A

expressão “o elefante na sala” é usada como metáfora
para um problema ou risco importante que todo mundo conhece,
mas ninguém menciona ou quer discutir por ser embaraçoso,
controverso, inflamatório ou perigoso. Este livro argumenta que
os evangélicos se tornaram o nosso elefante na sala: o fenômeno
de massas mais importante das últimas décadas que é tratado
como se ele não estivesse ali.
É verdade que alguns evangélicos poderosos aparecem na
mídia, mas essa exposição é controlada. Ela geralmente reforça
estereótipos negativos como o de fanático, conservador ou intolerante, sugerindo que todo evangélico é assim.
Considere o exemplo: em 2017, a Reforma Protestante completou 500 anos, e a matéria sobre a efeméride veiculada pelo
Jornal Nacional recontou a história da Reforma e da migração
de europeus protestantes ao Brasil. Não coube na pauta a recente conversão de milhares de brasileiros ao protestantismo
em um movimento espontâneo originado nas camadas pobres.
É o elefante na sala.
Nos anos 1970, evangélicos representavam apenas 5% dos
brasileiros, hoje são um terço da população adulta do país, e na
próxima década, segundo estatísticas, o número de protestantes
superará o de católicos.
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Não é apenas a magnitude desse trânsito religioso que importa, mas seu simbolismo: pretos e pardos pobres convertidos
ao protestantismo ascendem socialmente e ocupam o espaço
de brancos de herança católica, inclusive se fazendo presentes
dentro do Estado. Isso está acontecendo de maneira pacífica,
na nona maior economia do mundo, em um país de dimensões
continentais com 220 milhões de habitantes.
A relevância do fenômeno é amplificada pelo desconhecimento que as elites pensantes do país têm em relação ao cristianismo
evangélico — apesar da rica e extensa literatura acadêmica produzida nas últimas décadas sobre o assunto.
Essa ignorância contrasta com a atenção que a violência urbana — outro tema importante e relacionado ao do crescimento
evangélico — recebeu neste mesmo período. Todos os livros e
filmes sobre evangélicos no Brasil somados provavelmente não
tiveram uma fração da audiência de obras como Tropa de Elite
(Padilha, 2007) e Cidade de Deus (Meirelles, 2002).
Mas isso vai mudar. Conforme vem sendo notado e debatido
com base em pesquisas acadêmicas, o ambiente de muitas das
igrejas evangélicas estimula a disciplina pessoal e a resiliência
dos fiéis, promove a cultura do empreendedorismo, fortalece a
atuação protetora de redes de ajuda mútua e incentiva o investimento em instrução profissional.
O cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma
categoria religiosa. Ele se tornou um meio para constituir uma
nova classe média brasileira — no sentido sociológico do termo,
que resulta de investimentos na educação, e não apenas em termos de aumento de renda. Por esses motivos, 2020 será a década
dos evangélicos, e quem não entender o cristianismo evangélico
não terá condições de pensar o Brasil atual.
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2. O preço do silêncio
Este livro pretende popularizar aquilo que é lugar-comum
para sociólogos e antropólogos que estudam religião: que entrar para a igreja evangélica melhora as condições de vida dos
brasileiros mais pobres. As causas materiais que transformam
a vida de fiéis são simples. Elas incluem, entre outras: fim
do alcoolismo e consequentemente da violência doméstica,
fortalecimento da autoestima, da disciplina para o trabalho e
aumento do investimento familiar em educação e nos cuidados
com a saúde. Esse conjunto de mudanças geralmente conduz
à ascensão socioeconômica.
Esse fenômeno é importante, considerando o problema representado pela desigualdade no Brasil e em como essa desigualdade
se reflete, por exemplo, no crescimento da violência urbana e na
expansão do crime organizado. Quase um terço dos pentecostais, que é o grupo mais numeroso entre os evangélicos, vive em
situação de pobreza aguda, com renda familiar per capta igual
ou inferior a meio salário mínimo.
O dado negligenciado por muitos jornalistas, formadores
de opinião e intelectuais é que o crescimento do cristianismo
evangélico no Brasil tem menos a ver com pastores oportunistas
e carismáticos, e mais com a influência das igrejas para melhorar as condições de vida dos mais pobres. Tornar-se evangélico,
portanto, não é só uma aposta no sobrenatural, mas uma escolha
feita a partir da observação da experiência das pessoas que moram
no seu entorno, nas periferias e nas favelas.
As igrejas evangélicas funcionam como estado de bem-estar social informal ocupando espaços abandonados pelo Poder Público.
Desde que a migração massiva de nordestinos pobres para as cidades começou, em meados do século 20, que nessas “quebradas” as
igrejas proveem desde conforto emocional, dinheiro em momentos de dificuldade, acesso a empregos, consultas com profissionais
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da saúde, encontros com advogados ou com representantes do
Poder Público, até vagas em clínicas de desintoxicação.
Do ponto de vista psicológico, como no caso da luta pelos
direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960, o cristianismo
evangélico reforça entre os mais vulneráveis o sentimento de
dignidade e de respeito próprio. Dessa maneira, a Igreja produz
uma narrativa de vida alternativa para jovens sem ocupação que
consideram entrar para o crime e ainda é uma porta de saída para
ex-criminosos e dependentes químicos refazerem suas vidas.
Por esses motivos, o crescimento do movimento evangélico
precisa ser compreendido, e até propriamente criticado, mas
muitos progressistas, mesmo aqueles com títulos universitários
nas humanidades, não saberiam diferenciar o evangélico da
Assembleia de Deus daquele que frequenta a Igreja Universal ou
um batista de um adventista. O pesquisador e pastor Davi Lago
classifica essa visão dos evangélicos como “infantil”. Ao atacar
uma imagem caricata e ingênua de “evangélicos”, sugere-se que o
problema a ser combatido seja a religião e não o posicionamento
de certas lideranças religiosas.
No Brasil, a consequência de se alienar do debate e hostilizar esse grupo de maneira genérica e desinformada aparece no
enfraquecimento de lideranças evangélicas progressistas dentro
de suas comunidades, e consequentemente na promoção dos
conservadores. Eleitos, em nome da defesa dos costumes, evangélicos conservadores se aliam a grupos da elite econômica como
a bancada da bala e a do boi, apoiam a redução da maioridade
penal, o fortalecimento das políticas repressivas ao crime, o fim
de programas de combate à pobreza, mas não se envolvem na
defesa de pautas para o combate à corrupção.
A mesma polarização acontece em escala internacional, associada com o crescimento do nacionalismo conservador. Nos
Estados Unidos, Mark Lilla, cientista político da Universidade
de Columbia, responsabilizou as forças progressistas do país pela
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eleição de Donald Trump em 2016. Para Lilla, a falta de diálogo
dos progressistas, por exemplo, com cristãos evangélicos, que
representam um a cada quatro americanos, levou esse grupo a
votar massivamente (80%) em Trump.
Na campanha presidencial brasileira de 2018, enquanto o
candidato petista chamava o bispo Edir Macedo de “charlatão”,
Jair Bolsonaro se apresentou para a sociedade como representante dos valores familiares cristãos, e no segundo turno colheu
a maioria (68%) dos votos evangélicos. Para muitos analistas, foi
o voto evangélico que deu a vitória ao ex-capitão.

25

