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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica 

tem o objetivo de analisar as condições de surgimento 
de candidaturas evangélicas e suas condições de 

sucesso, se resultando a uma questão maior sobre o 

impacto da representação política pentecostal na 

democracia brasileira. 

1. Introdução 
Nas últimas décadas, o Brasil vem se 

destacando no cenário latino-americano e mundial pelo 

espantoso crescimento das religiões evangélicas e pela 

visibilidade desse grupo na arena política.  

Após os anos 1990, cresceram as notícias sobre 

os evangélicos na grande imprensa brasileira. Uma das 

denominações que se destacou no cenário político do 

Brasil foi a Igreja Universal do Reino de Deus, a qual se 

tornou também, um enfoque nesse trabalho. Isso por 

conta da sua atuação política-midiática, onde apresenta 

uma estrutura altamente hierarquizada que possibilita 

mobilizar o seu quadro de fiéis alcançando grandes 

empreendimentos e ações sociais. Diante esse quadro 
institucional, enfoca-se também, entender essa 

diferenciação que a IURD obtém. 

Para Campos (2006), a atuação política dos 

evangélicos pode ser compreendida a partir de dois tipos 

ideais weberianos. O primeiro tipo ideal é o “político 

evangélico”, trata-se de uma categoria que compreende 

agentes políticos de origem protestante, que usavam as 

denominações evangélicas para conseguir votos a fim 

de se eleger, com o discurso de que tentariam defender 

as igrejas nas fronteiras da política. O segundo tipo é o 

“político de Cristo”, que surgiu a partir da promulgação 
da Constituição de 1988 e representaria um novo e 

predominante ator político-religioso. Os “políticos de 

Cristo” seriam caracterizados pelo fato de serem 

escolhidos e, uma vez eleitos, tornarem-se agentes aos 

quais a igreja delegaria sua ação política. 

 

2. Metodologia 
Para obter resultados na presente pesquisa, 

inicialmente, foram realizadas buscas por literaturas 

sobre evangélicos e política no Brasil. Num segundo 

momento, selecionar e aplicar questionários 

preelaborados em entrevistas, se possível, com pastores 

e candidatos eleitorais. As informações coletadas pelas 

entrevistas serão, na medida do possível, transformadas 

em variáveis qualitativas para tentar responder às três 

questões apresentadas como objetivo. 

Tende-se a realizar visitas a uma instituição da 

IURD para averiguar sua implementação de 
comentários nos cultos diante as eleições que ocorrerão 

ainda neste ano de 2016 e uma aproximação aos fiéis a 

fim de levantar resultados sobre o vínculo ou relação 

estabelecida entre eleitor e candidato evangélico. 

 
Figura 1 – Influência das autoridades - ESEB de 2002  

 

Tendo em vista que diante as literaturas, grande 

parte de seu eleitorado é parcialmente definido em 

cultos de suas denominações, as quais, em boa parte dos 

casos, os representantes também são membros.   

 

4. Resultados 
O que já pode se afirmar é que nos anos 90, o 

protestantismo e o pentecostalismo mudaram e novos 

“políticos religiosos” surgiram junto com uma 

renovação nas relações com o mercado, mídia e diante 

ao próprio pentecostalismo.  

Em contato com alguns fiéis e observações 
presenciais, pôde ser visto que há uma grande exposição 

das autoridades em seus cultos a respeito a apoios 

eleitorais, além das frequentes campanhas e 

arrecadações de donativos, o que contribui compreender 

seu espantoso crescimento. Segundo Freston, este fator 

delimita o raio de ação do gabinete parlamentar, ao 

mesmo tempo em que facilita a elaboração de agendas 

de discussões, prestação de contas e de informações 

sobre as ocorrências não favoráveis da atividade 

legislativa. 
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