
SURGIMENTO E SUCESSO ELEITORAL DAS 

CANDIDATURAS EVANGÉLICAS NO BRASIL 

Francisca Izaura de Sousa Neta, Fábio Lacerda Martins da Silva  

Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros 

Centro Universitário da FEI 

fran-neta@outlook.com, flacerdams@fei.edu.br

Resumo: O projeto tem por objetivo compreender 

como as igrejas evangélicas lançam um candidato e, 

qual a estratégia utilizada pelos mesmos para obter o 

sucesso eleitoral. Além disso, espera-se analisar o perfil 

dos eleitores e, identificar quais os determinantes dos 

votos afim de estabelecer uma relação entre candidato e 

eleitor. 

 

1.Introdução 
O número de evangélicos, desde a chegada do 

Protestantismo ao Brasil, vem crescendo 

significativamente. Em 2010 o percentual dos 

evangélicos alcançou a marca de 22,2% no país. Visto 

que esse percentual abrange uma parte significativa da 

sociedade e, que a tendência é de crescimento, é de 

extrema importância destacar que esse grupo religioso 

tem influência nas questões sociais, políticas e 

econômicas da sociedade. É com base nessa 

perspectiva, que buscamos nesse projeto responder à 

algumas questões que dizem respeito aos evangélicos no 

cenário político brasileiro. 

Figura I- Proporção de pessoas por grupo de 

religião- Brasil 1991/2010 

 
Fonte: IBGE 2010 

 

 

2. Metodologia 
Em um primeiro momento, através da revisão 

bibliográfica busca-se compreender como surgem os 

candidatos evangélicos no Brasil, visto que isso pode 

variar de denominação para denominação, analisar o 

histórico dos candidatos evangélicos em eleições 

passadas, afim de compreender e identificar 

semelhanças nos candidatos atuais. Logo em seguida, 

por meio de entrevistas, realizadas em São Bernardo do 

Campo, com evangélicos em diferentes tipos de cargos 

e denominações e, até mesmo com políticos 

evangélicos, espera-se compreender o tipo de relação 

estabelecida entre os mesmos nos dias atuais, além de 

verificar como ocorre o apoio das igrejas aos candidatos 

e, qual o impacto desse grupo religioso atualmente. 

 

3.Resultados Parciais 
Realizada a revisão bibliográfica foram alcançados os 

objetivos esperados para a atividade. As entrevistas 

estão sendo realizadas em plataforma digital (e-mails e 

formulários) e até o momento permitem encontrar 

relação ao descoberto na bibliografia e tirar conclusões 

a respeito dos evangélicos e sua relação com a política, 

além de analisar o perfil socioeconômico e as ideologias 

de cada um. 

 

4. Conclusões 
Por meio dos resultados alcançados até o momento, é 

possível concluir que existe uma preocupação dos 

evangélicos quanto a índole e motivações dos 

candidatos que professam a mesma fé e que os 

determinantes que os levam a votar possui um caráter 

mais pessoal que vá de acordo com a crença e, que não 

fuja das “características de um cristão”. Além disso, é 

possível reforçar os perfis traçados no início da pesquisa 

pelo estudo da bibliografia e, demonstrar qual o objetivo 

de um candidato evangélico ao adentrar na política. 
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