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Quinto-feira, 28-4-88 

A farca 'os 

na política. 
O Brasil sempre foi um país 

catól ico Nossa cultura, nossas 
tradições, nossa história, tudo isto 
está intimamente misturado com 
a Igreja Católica. No entanto, seu 
apelo parece estar perdendo for
ça. Nos últimos anos, i númeras 
seitas têm proliferado no Brasil. 
Cerca de 26 milhões de brasilei
ros já não professam a fé católica. 
São protestantes, presbiterianos, 
crentes, metodistas, batistas, pen-
tecostais. São seguidores de vá
rias religiões alinhadas sob o no
me genér i co de evangélicos. A 
Igreja Católica ainda conta com 
aproximadamente 80,6 milhões de 
fiéis. A diferença continua gran
de. Mas o aumento do número de 
evangél icos é i m p r e s s i o n a n t e 
num país com nossas raízes cultu
rais e onde, até há bem pouco tem
po, estas seitas simplesmente não 
existiam. 

Ao contrário do que acontece 
entre os seguidores da Igreja Ca
tólica, a grande maioria dos 26 mi
lhões de fiéis dessas seitas vota 
unida nos candidatos recomenda
dos por seus pastores. São estes 
representantes que constituem a 
chamada "bancada evangé l i ca ' ' 
na Cons t i tu in te que , acima da 
orientação e dos programas dos 
partidos pelos quais se elegeram, 
votam unidos em torno das ques
tões consideradas especiais pelo 
grupo, coisa que não acontece en
tre os constituintes católicos, que 
deixam a sua escolha religiosa em 
segundo plano e votam de acordo 
com a orientação partidária. Para 
uns, a "linha moral" subjacente à 
escolha religiosa vem em primei
ro lugar. Para os outros, o partido 
está em primeiro lugar. 

Os evangélicos que se elege
ram tendo como base moral quase 
única as suas igrejas são um fenó
meno à parte no nosso cenário po
lítico. Fazem questão de acompa
nhar tudo de perto e de influir em 
cada decisão da Constituinte. E 
dos seus votos, dados sempre em 
bloco, tem dependido muitas ve
zes a entrada ou não de decisivos 
parágrafos na nova Constituição. 

União 
Formados b a s i c a m e n t e por 

pastores protestantes, mas abri
gando também políticos ligados a 
diversas igrejas (inclusive a Cató
lica), de vários partidos (inclusive 
de esquerda), os evangélicos com
põem hoje uma das maiores "ban
cadas" da Assembleia Constituin
te: 33 parlamentares. Um número 
que assusta de cara, ainda mais 
imaginando-se todos reunidos se
manalmente para participar das 
sessões ecuménicas de culto e 
cânticos e, sob a coordenação do 
deputado Gidel Dantas (PMDB-
CE), que é também o presidente 
da Confederação Nacional Evan
gélica das Assembleias de Deus. 
formulando as estratégias para a 
aprovação dos princípios defendi
dos pelo grupo: obstinados, e le 
não costumam levar derrotas para 

Partiu dos 
e v a n g é ! í c o s 

mais preci
samente da 
insp i ração 
do deputado 
Matheus Ien-
se (PMDB 
PR —, por 
exemplo, a 

^lp r i m e i r a 
1 proposta de 
J cinco anos 

de manda
to para o presi

dente Sarney. Não que os e 
vangélicos se prendam a temas 
tão políticos, mas o grupo 
considerou que a realização de 
eleições presidenciais em 88 po
deria atrapalhar ou prejudicar a 
caminhada da t r ans ição . Além 
disso, eles concluíram que, entre 
as duas opções oferecidas, o pre
sidencialismo seria o sistema de 

I governo mais adequado para o 
[ País. A ampla margem de votos 
conseguida na superterça (22/3), 
portanto, pode ser em boa parte 
creditada a eles, os evangélicos. 

Na verdade, o grupo r e p r e 
senta uma alternativa não apenas 
pelo veio conservador-religioso. 
Há que se lembrar que os evangé
licos já contaram em suas fileiras 
com parlamentares como a depu
tada Benedita da Silva (PT-RJ) e 
outros "progressistas" de ponta. 
Más aos poucos eles foram dei
xando o grupo, à medida que os 
seus objetivos e posições em torno 
de algumas questões foram.coli
dindo. Outros, ficaram. E outros 
se juntaram. 

A união e a firmeza dos evan
gélicos, por isso, causam forte im
pressão aos maiores par t idos , 
sempre divididos e dispersos — 
quando não incapazes de consen
so e articulação até para as bana
lidades em pauta. E* essa coesão 
vem sendo mantida desde a fase 
das subcomissões (da Família, dos 
Direitos do Homem, dos Direitos e 
Garantias Individuais, principal
mente), o que justificaria o acú
mulo de tantas vitórias. 

Na briga 
Coube aos evangélicos, e sua 

força, por exemplo, derrotar as es
querdas, quando elas lutavam du
ramente para excluir o terrorismo 
dos c r imes i n a f i a n ç á v e í s . Os 
adeptos da pena de morte no País 
também amarguraram a implacá
vel presença dos evangélicos em 
plenário quando o tema foi trata
do e votado. E, claro, foi muito 
simples para eles obter a manu
tenção da l iberdade do culto reli-

Igioso, com a proteção dos locais 
de culto e suas liturgias particu
lares. 
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A partitipação dos evangéli

cos foi ainda decisiva em todos os 
aspectos da Constituinte que cui
dam da família e da propriedade, 
o r i en tação sexual e, sobretudo, 
proteção à vida desde a concep
ção — o que elimina o aborto. 
(Surgiu depois uma emenda aditi
va quanto ao último item, mas os 
evangélicos acham tranquila uma 
nova vitória.) 

Daí, por que se diz que eles 
são francamente mais comprome
tidos com os aspectos morais e re
ligiosos que cercam o texto consti
tucional do que com as ideologias 
dos partidos e com a própria polí
tica — outro traço da personalida
de alternativa do grupo. 

De tudo, no en tan to , o que 
mais chama a atenção entre os 
evangélicos, como a l t e rna t ivos 
para a própria Igreja Católica, é a 
sua independência. Sem se mos
t r a r a t re lados aos partidos aos, 
quais são filiados, boa parte deles 
até desfila com des-envoltura o or
gulho de não se alinhar às prega
ções formais das lideranças, pre
ferindo agir autonomamente. 

É uma tendência entre eles 
cada vez mais visível e palpável, e 
há quem veja nisso mais uma sa
tisfação aos anseios de suas bases^n 
E uma forma de assegurar um es
paço que, em tese, poderia ter si 
do ocupado pelos católicos... 

O deputado Gidel Dantas cal 
cuia que. reunindo os protestan 
tes, os evangélicos, os batistas. os 
presbiterianos, os metodistas, os 
pentecostais e outros, o grupo es
taria representando 20% da popu
lação — uma base relativamente 
pequena se comparada aos 60 65% 
de católicos, mas bem grande e 
poderosa considerando-se que é 
composta de "votos garantidos", 
isto é, os evangélicos contam sem
pre com o apoio incondicional de 
suas igrejas. 

A classificação dos "evangéli
cos" como alternativos, portanto, 
seria mais do que própria, inclusi
ve sob esse aspecto. 

Empresá r io e t r a b a l h a d o r 
O rótulo de "conservadores" 

não é, porém, muito bem aceito 
pelo deputado Dantas, o aglutina
dor do grupo. Voz mansa, calmo e 
mostrando-se sempre bem funda
mentado em tudo o que diz e pre
ga, ele explica que a "bancada" 
não tem apenas uma proposta 
evangélica, embora sua inspira
ção esteja calcada no cristisnis-
mo: "Nossa postura não se fixa em 
uma corrente de pensamento, em 
uma ideologia. Não temos com
promisso a não ser com a dignida
de, com o respeito, com ES to:?as 
que nos parecem justas e corre 
tas", diz Gidel Dantas. 

Um exemplo disso, dia, são as 
questões ligadas às relações de 
força entre empresários e traba
lhadores: 

— Assumindo uma posição de 
centro, digamos assim, partimos 
firmes para a defesa dos trabalha
dores e dos seus direitos, mas sem 
deixar de considerar também as 
razões dos empresários. Busca
mos um consenso, acreditando 
que um depende do outro. A?sim. 
muitas vezes votamos com as es
querdas e ficamos de mãos dadas; 
como também procuramos enten
der e apoiar o outro lado. se este 
nos parece mais justo. 

A própria formação do grupoV 
evangélico, explica o deputado, 
deixa isso bem claro: são 16 depu
tados do PMDB, nove do PFL, qua
tro do PDT, dois do PTB, um do PT 
e um do PDC. E outra coisa: o gru
po, lembra ele, não surgiu por ne
nhuma imposição, mas de forma 
natural: 

— O grupo dos evangélicos, 
como nos chamam, surgiu espon
t aneamen te , tanto por parte de 
pessoas que têm o apoio de suas 
igrejas como as que não têm. Se 
somos unidos, como realmente so
mos, isso é decorrência de uma 
análise anterior que fazemos de 
cada questão e da busca de um 
entendimento, que muitas vezes é 
possível. 

Como alternativo, o que o de
putado mais lamenta é a ausência 
completa de líderes, no atual mo
mento político nacional: 

— Quando falo em carência de 
homens, falo em falta de moral e 
vergonha. É uma maneira meio 
pesada e dura de falar, mas... é 
isto. O Brasil inteiro está desen
cantado com o que acontece e não 
pode mesmo reagir de outra for-' 
ma. Não pode aceitar tanta falta 
de responsabilidade com a coisa 
pública. Bob Jungman 


