
 

Desalento, juventude e o setor evangélico 

 

O Brasil vive atualmente um drama político que certamente tem profundas raízes, mas 

que apenas se visualiza, dentre outras coisas, nas declarações de voto para o próximo 

pleito à presidência da república, tendo à frente o candidato Jair Messias Bolsonaro pelo 

Partido Social Liberal (PSL, sigla em português), uma figura abertamente favorável ao 

fim das liberdades democráticas, a violação dos direitos humanos e que se utiliza de 

uma plataforma política machista, racista e homofóbica. 

O que leva as pessoas a querer eleger Jair Messias Bolsonaro à presidência da 

república? A primeira explicação seria a respeito da crise econômica e  política que 

afeta o país.Uma segunda possibilidade de explicação é analisar a instrumentalização da 

religião evangélica pela maioria dos pastores e líderes de congregações para a 

capitalização de votos em períodos eleitorais.  

A revolta da população reflete o aumento da crise econômica no país com o avançar do 

neoliberalismo  tanto nos governos do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 

nos anos 1990 e do PT (Partido dos Trabalhadores) na década seguinte.  

De modo geral,  o sentimento antipetismose desenvolveu a partir do desgaste da política 

econômica aplicada pelos governos Lula (2002-2010) e Dilma (1°janeiro de 2011 – 31 

de agosto de 2016) em 13 anos de mandato. Durante este período a política de juros 

subsidiados e crédito barato aos empresários escolhidos pelo governo deu base à 

corrupção; a relativa elevação da renda das classes sociais mais pobres estimulou o 

consumismo e o endividamento da população. Não houve incentivo à poupança, nem 

investimentos a longo prazo.No governo Dilma aprofundar-se as medidas de crédito 

barato para empresários,  isenção fiscal e desvalorização cambial. Logo em 2014 os 

custos dessa política econômica começaram a ser repassados para a população,  em 

seguida ocorre queda da produção industrial e a desvalorização salarial. O Produto 

Interno Bruto (PIB) ,ou seja,  toda a produção nacional caiu de 7,6% em 2010 para 

3,8% em 2015. Dilma Rousseff  anuncia vários aumentos de impostos fazendo com que 

muitas empresas brasileiras saíssem do país, o que provocou o aumento do desemprego.  

Os mais afetados com o desemprego são os jovens e as pessoas com maior idade. Em 

pesquisa realizada pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  no 

2°trimestre de 2018 número de desempregados chegou a 27,6 milhões de pessoas,  

desde 2017 a taxa de desemprego variou entre 23,8% e 24,7% referente ao mesmo 

período. Segundo o Instituto a quantidade de pessoas desalentadas
1
 é recorde em 

outubro de 2018: 4,8 milhões de jovens de 14 anos ou mais de idade;  em março desse 
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 População desalentada. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), essa população 

faz parte da “força de trabalho potencial”. São aqueles estão fora da força de trabalho ativa por uma das 
seguintes razões: não conseguiu trabalho adequado ou não tinha experiência ou qualificação, ou 
considerada muito jovem ou idosa, ou não havia trabalho na localidade onde vive, porém está 
disponível para trabalhar. 



ano,  a margem estava em 4,6 milhões e no 2° trimestre de 2017 já  eram 4 milhões,  o 

maior contingente de desalentados desde 2012. 

O Brasil de hoje é um país de desalentados.  Qual é  a perspectiva de futuro que tem 

essa juventude  e essa massa de trabalhadores aflitos? A maioria frustrados com os 

governos petistas que mantiveram relações promíscuas com os partidos burgueses e 

com o favorecimento de empresários,  elegeram Lula quando a crise do projeto 

neoliberal sob o governo  de Fernando Henrique Cardoso do PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) afetava sensivelmente a economia do país  com as privatizações. 

Essa população almejava um “governo dos trabalhadores” com o Partido dos 

Trabalhadores (PT e Lula). Observamos agora o desgaste dos social-democratas e 

trabalhistas, o que abre margem à crença nos setores mais a direita e que atuavam 

silenciosos dentro da maquina estatal e no tecido social,  mas que não  aparecem 

diretamente ligados aos escândalos de corrupção e com a promessa de renovação. 

Diante desde quadro de crise econômica,  de acessibilidade política,  queremos agregar 

mais uma componente da realidade que é a questão religiosa. O Brasil é hoje um Estado 

laico e multi-religioso,  porém queremos tratar neste ponto a influência do setor 

evangélico na atual conjuntura do país. Nosso interesse é analisar a composição social 

deste setor no cenário político, especialmente por estarmos em um período eleitoral no 

qual desponta uma figura pública como Jair Messias Bolsonaro que tem apoio declarado 

de importantes lideranças evangélicas - pesar de haver divergências entre estes líderes,  

os defensores de Bolsonaro tem grande audiência.  

O setor evangélico no Brasil ao longo das últimas três décadas teve um crescimento 

expressivo na população brasileira, paralelamente ao desenrolar dos fatos políticos e 

sindicais do final da década de 1970 e início de 1980, a ação dos pastores e missionários 

no seio das comunidades populares neste período evidencia a construção do alicerce 

deste movimento religioso que atualmente tem um significativo poder político com uma 

bancada parlamentar de 198 deputados e 4 senadores da república.  

Segundo dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Censo de 2010, o segmento religioso que mais cresceu no Brasil foi o evangélico. Em 

2000 eles representavam 15,4% da população passando para 22,2% em 2010, um 

aumento de 16 milhões de pessoas; ou seja, de 26,2 milhões foram para 42,3 milhões de 

pessoas. O IBGE aponta que em 1991 este percentual era de 9,0% e em 1980 era de 

6,6%. Isso indica que o movimento pentecostal e neopentecostal atuou vivamente 

durante este período a partir de uma pauta aparentemente despolitizada e ligada ao 

sagrada e ao espiritual, se enraizou na subjetividade de muitas pessoas e desenvolveu a 

sua moral – a sua ética protestante em grande parcela da população e da classe 

trabalhadora. 

Concomitante à atuação das igrejas evangélicas, se desenvolve uma verdadeira disputa 

pela consciência da classe trabalhadora de modo orgânico, silêncio e permanente entre 

os “aparelhos ideológicos” - as igrejas evangélicas - e iniciativas de Educação Popular 

influenciadas pelo pedagogo Paulo Freire dentro e fora dos movimentos sociais ao 

longo dessas décadas.  



Muitas das concepções pedagógicas de Paulo Freire foram institucionalizadas nos 

planos de ensino estaduais e municipais tanto nas questões curriculares quanto e 

metodológicas. Porém, a disputa ideológica entre estas diferentes esferas de formação se 

mantiveram entre o formal e o informal. Ou seja, nos espaços de educação formal 

(escola) não se trata dos temas de maneira abertamente partidária ou religiosa pois o 

Estado brasileiro é laico; no entanto, estas restrições não existem nos espaços de 

Educação informal como nas igrejas ou movimentos sociais de modo que as gerações 

educadas nesses diferentes ambientes ideológicos assimilaram concepções de mundo 

específicas – o segmento evangélico, nesse sentido perpetua sua moral conservadora, 

instrumentalizam o misticismo e práticas como curas, milagres e exorcismos, prometem 

bênçãos e prosperidade para ganhar mais adeptos frustrados com a realidade em que 

vivem e mesmo em crise com suas crenças e superstições relacionadas as suas raízes 

afro-brasileiras demonizadas pelos pastores.  

O discurso da prosperidade impacta a muitos devido às questões materiais. Conforme 

dados do Censo IBGE 2010, mais 60% dos evangélicos pentecostais recebem até um 

salário mínimo; 63,7% deles estão na faixa dos que tem rendimento mensal de até um 

salário mínimo. Em relação ao recorte cor/raça, entre os evangélicos, a maior proporção 

é de pardos (45,7%). 

A questão geracional é um ponto que merece atenção, pois as instituições religiosas 

desfrutam de uma estabilidade e planejamento nesse quesito que nem sempre nos 

movimentos sociais dispõe em relação às suas crianças e jovens. As pesquisar verificam 

que entre os evangélicos há 25,8% de crianças na faixa de 5 a 9 anos de idade e 25,4% 

de adolescentes entre 10 e 14 anos. Seria está a nova geração de adolescentes que 

expressam apoio à candidatura fascista de Jair Bolsonaro? Sabemos que é pública as 

declarações de apoio dos líderes evangélicos ao candidato do Partido Social Liberal e o 

quanto os discursos – sermões determinam a decisão desta fatia do eleitorado (setor com 

maior proporção de pessoas com 15 anos ou mais de idade sem instrução, 6,2% dos 

evangélicos pentecostais).  

O Brasil nas últimas décadas avançou no seu Índice de Desenvolvimento Humano, a 

esperança de vida do brasileiro aumentou 25,4 anos, passando de 48,0 para 73,4 anos. 

Houve uma redução da natalidade com uma queda de 6,3 para 1,9 filho por mulher, algo 

abaixo do nível de reposição da população. Isso significa que, apesar dos problemas 

futuros que o envelhecimento da população pode causar, esta geração pode desfrutar de 

um período de pequeno crescimento econômico, consolidação de algumas liberdades 

democráticas e acesso à universalização do ensino. Porém, inversamente às expectativas 

progressistas, grande parcela da juventude imbuída do sentimento antipetismo (ou anti-

esquerdismo) – que e 2013 seria o antipartidarismo das passeatas – atualmente declaram 

apoio a uma pauta reacionária como fim dos direitos humanos, esterilização de pobres e 

para que não se reproduzam e até mesmo intervenção militar no país.  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE) 

de 18 de setembro de 2018 (g1.globo.com ELEIÇÕES 2018), afirma que os jovens 

entre 16 e 24 anos, 28% apoiam Bolsonaro (Partido Social Liberal), 18% com Haddad 

(Partido dos Trabalhadores). Quanto à escolaridade verificou-se no Ensino Médio 31% 

são Bolsonaro, 17%, Haddad. No nível superior, 36% estão com Bolsonaro, enquanto 



13% dos jovens empatam com Haddad e Ciro Gomes do (Partido Democrático 

Trabalhista). Ao que tudo indica 60% dos potenciais eleitores de Bolsonaro tem menos 

de 34 anos de idade.  

Diante de tais indicadores, há que se perguntar sobre o futuro do país que aparentemente 

vive um retrocesso político na sua marcha histórica.  Um certo mal-estar assombra por 

tais insígnias. Porém a possibilidade de experimentarmos uma nova realidade, um novo 

autoritarismo no país possa ascender a chama da valorização do que se tinha em mãos e 

foi perdido ou do que se deixou de lutar para conquistar.  

A atual conjuntura está marcada pelo abandono do Partido dos Trabalhadores em suas 

bandeiras históricas e por suas traições no campo político e sindical evidentes em 2017 

quando dos chamados à greve geral traídas pelos dirigentes da Central Única dos 

Trabalhadores, por exemplo ou suas alianças com partidos que apoiaram o impeachment 

de Dilma Rousseff. O aprofundamento da reforma trabalhista e previdenciária sob o 

governo Dilma e sua repressão ao movimento dos trabalhadores por seus direitos. Por 

outro lado, a bancada evangélica com seus 198 deputados e 4 senadores, travaram 

polêmicas morais sobre o conteúdo de exposições artistas em museus apoiados por 

ultraconservadores e radicais evangélicos a fazer rechaço moral ao pensamento crítico 

ou à criatividade artística.  

 Depois de 2013 grande parte dos jovens se movimentou no embalo das fakenews 

fabricadas pelo MBL (Movimento Brasil Livre) nas redes sociais e pelas correntes de 

whatsapp com arquivos de voz de pastores evangélicos no seu combate ao comunismo. 

Lideranças evangélicas como Edir Macedo, Romildo Ribeiro Soares, Valdemiro 

Santiago, Silas Malfaria controlam emissoras de rádio e televisão e ao logo de décadas 

vem ampliando seu poder econômico, sua influência no parlamento e abertamente 

declaram apoio à Bolsonaro e induz sua base social a seguir o conselho dos pastores. A 

juventude e o setor evangélico demonstram ser uma frente que se constrói na sociedade 

brasileira a partir da desesperança de muitas pessoas diante do avanço do 

neoliberalismo, da corrupção e da violência urbana.  

A situação atual apresenta uma polarização cada vez maior no campo da luta de classes. 

Aparentemente temos a impressão de que está havendo uma verdadeira onda 

conservadora no Brasil.  Os indicadores eleitorais apontam um possível segundo turno 

com Bolsonaro e Haddad, mas como afirma o diretor do Datafolha Mauro Paulino 

(Instituto BigData), a maioria dos eleitores se movem pelo pragmatismo e segue aqueles 

que prometem mais segurança. Isso pode explicar em parte a adesão pelo discurso da 

liberação do porte de arma de fogo proferido por Bolsonaro em um país que a média 

anual de assassinatos chega 60.000 casos.  Em 4 anos os que defendem o porte de armas 

cresceu de 30% para 43%. 

Mas ao mesmo tempo o discurso da “onda conservadora” se choca com o grande 

número de greves que ocorreram no último período e foram abandonadas pelas direções 

traidoras da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e outras centrais sindicais pelegas. 

Desde de 2013 as greves no Brasil aumentaram, em 2016 foram 2093 paralisações.  Em 

2017 esse número diminuiu para 1566. Em 2018 a maioria dos movimentos grevistas 

foram reprimidos, ignorados pela patronal e secundarizadas pelas direções sindicais 

preocupadas com o aproximar do período eleitoral. Ou seja, se há uma onda 



conservadora no Brasil, em grande parte culpa das escolhas feitas pelo Partido dos 

Trabalhadores ao abrir mão da luta de classes,  dos movimentos sociais pela terra e 

educação popular pelas alianças parlamentares com os partidos da burguesia. Assim o 

terreno para a ação missionária dos conservadores fica mais fértil e arregimenta uma 

juventude que não sabe o que fazer para garantir um futuro mais seguro.  

 

 

O que pode acontecer se Bolsonaro for eleito?  

 

Vemos um cenário de incerteza e medo da violência urbana alimentado pelos telejornais 

repletos de notícias policiais. A corrupção evidente em todas as esferas do poder público 

e a selvageria dos interesses privados das empresas influenciam as decisões políticas das 

cúpulas de comando do país.  

A crise capitalista exigeplanos de austeridade fiscal, corte de verbas para áreas 

importantes como a Saúde e Educação. O governo de Michel Temerei (vice de Dilma 

Roussef) com a Emenda Constitucional n° 95 limita as despesas públicas à inflação do 

ano anterior pelos próximos 20 anos devido ao déficit fiscal previsto no orçamento de 

2018 em R$ 157 bilhões, ao mesmo tempo o governo libera o aumento de salário de 

juízes e servidores da União que já tem salários elevados.  

Bolsonaro em diversas declarações afirma que não abre mão dos altos salários e 

privilégios parlamentares e defende uma política ultra neoliberal, também votou a favor 

da aprovação da reforma da previdência e trabalhista que altera pontos importantes da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) tornando o que for negociado entre patrões e 

empregados valer mais do que os direitos legislados já garantidos. Paulo Guedes, 

economista da possível equipe de Bolsonaro é formado na Universidade de Chicago, 

berço do neoliberalismo. Nessas condições, a possibilidade de implantação de planos 

antipopulares pode fazer rever as posições políticas de parcela significativa do 

eleitorado de Bolsonaro, especialmente se ele demonstrar inabilidade demagógica.   

Este período eleitoral tem revelado parte da personalidade das pessoas e um pouco de 

suas afinidades. Temos visto rompimento de amizades e relações entre membros de uma 

mesma família por causa de assuntos políticos, entre defensores e críticos de Jair 

Messias Bolsonaro. Isso tudo demonstra o desgaste do atual regime político.  

A última pesquisa de intenção de votos realizada em 01/10/2018 mostra que Jair 

Messias Bolsonaro está com 31% e está na liderança.  Frente a possibilidade de vitória 

do candidato do Partido Social Liberal, o Movimento de Mulheres convocou milhares 

pessoas que foram às ruas dia 29/09 e demonstrou que apesar do alto índice eleitoral de 

Bolsonaro, também há uma enorme rejeição a ele em todo o país e já tem uma outra 

convocatória do Movimento de Mulheres, “ 2° Grande Ato de mulheres contra o 

fascismo #elenão” para o dia 06/10. Em um cenário no qual o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) deixar de fora do pleito3,6 milhões de brasileiros que não fizeram o 

registro biométrico de seus títulos de eleitor, o dia da votação no primeiro turno poderá 



ser o termômetro que irá medir o grau de inquietação dos brasileiros em relação ao seu 

futuro.  

 

O posicionamento da esquerda nesta eleição  

 

A esquerda no Brasil está dividia entre programas reformistas e revolucionários.  

O PT (Partido dos Trabalhadores) a muito tempo tem práticas direitistas, mas ainda é 

visto pela população como de sendo de esquerda. Sua política de traição no movimento 

sindical e concordância com a retirada de direitos da classe trabalhadora Lara garantir 

sua governabilidade acabou por fortalecer o extremismo com na figura de Jair Messias 

Bolsonaro.  

O PSOL (partido Socialismo e Liberdade)  tem pautado todas as discussões ao terreno 

parlamentar e atraiu muitos setores para sua política de conciliação de classes,  inclusive 

para a política petista pelo “Lula Livre” que tentou reduzir todas as greves e 

manifestações dos trabalhadores no último para esse fim,  desconsiderando as demandas 

imediatas da classe.  

O PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) em sua plataforma faz um 

chamado à rebelião convocando todos os descontentes de desalentados para a ação 

direta. Tem suas candidaturas a serviço da propaganda do programa da  revolução 

socialista.  A partir do resultado da votação do primeiro turno das eleições com Jair 

Messias Bosonaro (PSL)  e   Fernando Haddad (PT),  o PSTU se posiciona pelo voto 

crítico em Haddad 13 demonstrando que não apoia o programa do PT mas vê a 

necessidade de unir todas as forças contra   a plataforma fascista do bolsonarismo. 
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