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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a relação entre religião e política a partir da 

descrição do fenômeno de inserção dos evangélicos pentecostais clássicos como players no 

cenário político-eleitoral brasileiro. Essa inserção se dar num emaranhado de fatos sociais, 

culturais e políticos que foram propiciadores desse movimento. Todos esses fatos foram 

importantes, todavia, eles não são suficientes para explicar a participação desses atores no jogo 

político, pois, por exemplo, as igrejas pentecostais desde muito tempo atuavam como 

instituições sociais e culturais, sobretudo, nas regiões e classes mais carentes, onde se inseriram 

também na vida privada das comunidades, em ações características que compõem o 

proselitismo pentecostal, sem, contudo, transformarem tais ações em estratégia de participação 

política ou mesmo estímulo para que os pentecostais se tornassem atores políticos importantes. 

A hipótese aqui apresentada não restringe aos fatos sociais, culturais e políticos gerais a causa 

necessária e suficiente para a secularização das igrejas pentecostais, pelo contrário, aponta para 

a interioridade dessas instituições a fim de observar o que foi modificado nelas ao longo desse 

tempo que possa ser apresentado como essa causa. Neste texto, a mudança na doutrina 

teológica, sobretudo nos aspectos escatológicos, é apresentada como causa necessária para que 

esse segmento religioso assumisse um papel preponderante no cenário político atual.  

 

Palavras-Chave: Política, Eleições, Sociedade, Religião, Evangélicos, Pentecostais. 

 

Abstract  

This paper aims to present the relationship between religion and politics, describing the 

phenomenon of insertion of the Pentecostal evangelicals and how they became participants in 

the Brazilian electoral and political scenario. This insertion took place in a tangle of social, 

cultural and political realities that were the main cause of this movement. While these facts 

were very important, however, it does not explain the participation of these evangelicals in the 

actual political arena. For example, Pentecostal churches, for a long time, had been performing 

as social and cultural institutions, especially in the poorest regions and communities, 

participating in the private lives of those communities with the characteristic behaviour of 

Pentecostal’s proselytism, without, however, transforming such actions into a strategy of 

political participation or even a stimulus for Pentecostals to become political actors. The 

hypothesis presented in this paper is not restricted to the social, cultural and political well 



 
 

known facts in the secularization of Pentecostal churches. Rather, it illustrates from within in 

order to observe what has changed in these institutions so that it can be presented as the main 

cause to justify their goals. In this study, the change of theological doctrine, especially on the 

eschatological aspects, is presented as the necessary cause for this religious segment for 

assuming a preponderant role in the current political arena.  

 

Key Words: Politics, Elections, Society, Religion, Evangelicals, Pentecostals. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse que a academia tem pelo estudo geral do pentecostalismo clássico1 explica 

os pouquíssimos trabalhos acadêmicos disponíveis sobre o assunto, tendo recentemente havido 

pesquisas adstritas ao campo político, de análise, sobretudo, da atuação parlamentar de uma 

suposta “bancada evangélica”. A proposta deste trabalho é descrever o fenômeno da 

participação desses evangélicos na política por intermédio da análise das contemporizações da 

doutrina teológica, numa abordagem predominantemente descritiva. Chama a atenção que, 

diante desse quadro importante para a análise da política brasileira recente, a produção 

acadêmica sobre o tema seja muito escassa, com pouco interesse dos analistas políticos, 

dificultando muito uma pesquisa que pretende tão somente descrever o fenômeno, como é este 

o caso2.  A alternativa foi recorrer a dois pesquisadores do tema, Paul Freston e Ricardo Mariano 

e, principalmente, dissertar sobre as contemporizações teológicas dos pentecostais3 clássicos a 

partir do testemunho pessoal deste autor, envolvido há mais de quarenta anos com os 

pentecostais. 

O atual período de caos, de indeterminismo e de incerteza, faz com que os métodos 

científicos nem sempre deem conta do compromisso de orientar a produção do conhecimento. 

Mesmo com sua importância, o método não deve ser um roteiro de criação totalmente 

previsível, pois muitos conhecimentos são produzidos até mesmo acidentalmente. De modo que 

não há um algoritmo que conduzirá a um conhecimento infalível da realidade. Esta descrição 

não fará uso de um método em particular, indiretamente caminhará por vários métodos, 

sobretudo Ground Teory, em que, conforme Gil (2008), o resultado da problematização é um tipo 

de síntese em mais alto nível, em que a análise de dados dispersos, aparentemente sem sentido, constitui 

um quadro mais amplo e coerente de uma teoria fundamentada nesses dados. Nosso problema 

estabelece o vínculo entre a mudança da doutrina pentecostal e a inserção dos evangélicos na 

política, analisando as causas que deram fim à contracultura dos pentecostais e os tornaram 

atores importantes da política. É necessário saber como uma trama dogmático-religiosa 

                                                           
1  Os teólogos norte-americanos Burgess e McGee, na obra “Dictionary of Pentecostal and Charismatic 
Movement”, acrescentaram a designação classical às denominações pentecostais históricas para distingui-las das 

igrejas protestantes renovadas surgidas a partir dos anos 60. MARIANO (2012, p.24). 
2 A primeira obra sociológica sobre o pentecostalismo no Brasil, de Beatriz Muniz de Souza “A experiência da 

salvação: pentecostais em São Paulo”, publicada em 1969, apoiou-se na tipologia weberiana para distinguir suas 

correntes internas e elucidar seu relacionamento com a sociedade (MARIANO 2012, p.23). 
3 Do grego pentekostos (cinquenta), feriado anual judaico, uma festa dos primeiros frutos da colheita, celebrada 

cinquenta dias depois da Páscoa. Foi nesse período, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, que ocorreu a 

experiência de derramamento do Espírito Santo. Por isso aqueles que creem na contemporaneidade dessa 

experiência são chamados de pentecostais. 
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composta principalmente por prescrições de conduta, foi se modificando e penetrando no 

universo político-eleitoral para amparar o projeto de teocracia dos pentecostais.  

O ingresso dos pentecostais na seara política é frequentemente mal interpretado, os 

poucos estudos recaem em equívocos ou reducionismos do senso comum, pois, geralmente, 

abordam a questão sob uma demanda do observador externo, qual seja, analisam o processo 

eleitoral, a atuação parlamentar dos deputados ligados às igrejas evangélicas, comumente 

argumentando como votam em matérias de interesse específico dos evangélicos ou, ainda, 

dissertam sobre o fisiologismo e casos diversos de corrupção dos agentes políticos evangélicos. 

Esse tipo de abordagem poderia ser aplicado para estudar genericamente qualquer outra 

bancada, independentemente de sua identidade política, pois a participação dos pentecostais 

exige análise aprofundada para indicar se há ou não um caráter religioso identitário na relação 

deles com as agremiações partidárias, com a pauta do Legislativo, sobretudo, em questões de 

ordem moral, e, enfim, com as circunscrições sociais da política. A questão crucial é que essas 

análises consideram os evangélicos como se formassem um grupo homogêneo e constroem 

argumentos a partir dessas observações externas, o que pode produzir outro erro: o do 

preconceito. Sendo assim, esse tipo de análise não serve para entender a inserção dos 

pentecostais clássicos na política. Neste texto, a análise recai sobre o movimento de ruptura que 

se deu na doutrina dos pentecostais clássicos e sua atualização, que é considerado aqui a razão 

necessária para o ingresso ativo dos crentes4 na política. Nesse sentido, afirma-se a inserção 

desses religiosos na seara política a partir da mudança dos seus pressupostos doutrinários, que 

os levou a abandonarem a antiga orientação de considerar a política como pecaminosa, como é 

o caso específico da Assembleia de Deus. Essa hipótese se confirma pela conservação 

doutrinária de algumas denominações, cuja orientação ainda considera a política como 

elemento maligno, tornando a atuação eleitoral desses evangélicos bastante discreta, a exemplo 

de duas das maiores denominações pentecostais, a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja 

Pentecostal Deus é Amor, as quais permanecem afastadas da política, mesmo com membresias5 

consideráveis e com votos suficientes para conquistarem cargos eletivos.  

Nesta pesquisa, verificou-se que a maioria dos analistas consideram que os pressupostos 

que levaram os evangélicos a atuar politicamente estariam na própria cultura em geral, numa 

transformação ideológica de fora para dentro. Porém, a posição aqui é divergente, pois se 

                                                           
4  O termo “crentes”, como eram conhecidos na sociedade até pouco tempo, aplica-se de modo geral aos 

evangélicos, sejam protestantes históricos ou pentecostais clássicos. 
5 São grupos de pessoas que se identificam nas orientações de dogmas, e nesse caso, o termo refere-se às pessoas 

que são filiadas oficialmente às denominações pentecostais. 
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considera que esse fenômeno tem seus fundamentos principalmente na mudança das teologias 

e das instituições eclesiásticas, ainda que a cultura os tenha impulsionado. Descrever essa 

mudança para indicá-la como causa da participação dos pentecostais na política é uma tarefa 

complexa porque, muito mais do que produto da cultura, sua síntese pertence a uma dimensão 

espiritual, onde os adeptos do pentecostalismo clássico creem haver uma guerra entre o bem e 

o mal, a partir da qual os projetos políticos dos crentes são determinados. Não havendo estudos 

suficientes que amparem uma pesquisa mais profunda sobre a relação entre mudança de dogmas 

religiosos e participação política dos pentecostais clássicos, pois, como já foi enfatizado, os 

estudos analisam o processo, o desempenho eleitoral, aspectos quantitativos das eleições e, por 

fim, a atuação parlamentar dos evangélicos, este texto se ampara também nas observações do 

autor ao longo de quase cinquenta anos de experiência pessoal nas igrejas pentecostais. 

Nossa hipótese caminha na direção de indicar a transformação da teologia pentecostal 

como causa da secularização das igrejas, em que houve distensão de usos e costumes conjugada 

a fatos sociais nas transformações das organizações eclesiásticas, todas ocorrências 

propiciadoras da inserção recente desses religiosos na disputa político-eleitoral. Parte desse 

trabalho, como dito acima, tem sustentação no testemunho do próprio autor, que acompanha o 

movimento pentecostal desde os anos 1970. Apesar dessa limitação, a abordagem de um 

aspecto sutil, específico e pouco notado do fenômeno evangélico na política, mesmo que 

primordialmente descritivo, pode esclarecer algumas questões e estimular estudos mais 

profundos e de maior fôlego acadêmico. 

 

 

1 ASPECTOS SOCIAIS E DOUTRINÁRIOS DO 

PENTECOSTALISMO BRASILEIRO 
 

 

A forte migração interna e a urbanização acelerada foram os processos sociais que mais 

contribuíram para a distensão da prédica pentecostal, abalando fortemente as bases da 

contracultura sectária e ascética, cujo fundamento estava na crença no iminente advento de 

Cristo e na radical separação entre vida material e vida espiritual, em que o mundo deveria 

necessariamente ser negado. Essa rejeição do mundo é antiga na história do Cristianismo, 

conforme anota Mariano: 

 

 

 



11 
 

...vários movimentos prenderam-se a concepções teológicas nas quais o 

status da criatura, da matéria, da carne, bem como seus desejos, atributos e 

necessidades, após a queda do Paraíso e perante a onipotência e perfeição 

do Criador, é baixíssimo. (2012, p. 189). 

 

Essa postura teológica prevaleceu na maioria das comunidades cristãs, postura possível 

pelas próprias condições de obscuridade do mundo religioso de então, em que o pensamento 

mágico dava conta de explicar e determinar os modos de existir e a autoridade eclesiástica era 

forte na vida pessoal dos membros das igrejas. Mas após os contextos urbanos industrializados, 

as igrejas perderam o poder de prescrever um modo de vida aos seus membros, que, inseridos 

nos processos de produção e consumo, priorizam a mobilidade e o reconhecimento sociais, 

mantendo frágeis vínculos religiosos, relacionando-se com as igrejas não como fim em si 

mesmas, mas como meio para o alcance de objetivos definidos por demandas e imperativos 

materiais do “aqui e agora”. Nessa circunstância, a teologia geral do pentecostalismo, que 

priorizava o reino de Deus, caiu por terra, enquanto teologias hedonistas passaram a definir a 

espiritualidade e as comunidades evangélicas passaram a ter tantas correntes quantas possíveis 

forem essas teologias, tornando o estudo do fenômeno mais difícil, a começar pela construção 

tipológica, que é insuficiente para abarcar toda a diversidade denominacional. Mariano 

esclarece sobre uma dessas teologias:  

 

 

Com promessas de que o mundo seria locus de felicidade, prosperidade e 

abundância de vida para os cristãos, herdeiros das promessas divinas, a 

Teologia da Prosperidade veio coroar e impulsionar a incipiente tendência 

de acomodação ao mundo de várias igrejas pentecostais aos valores e 

interesses do “mundo”, isto é, à sociedade de consumo. (2012, p. 149). 

  

Diante dessa dispersão doutrinária, em que a tradição foi substituída por orientações 

secularizadas, a teologia pentecostal foi ressignificada para responder aos anseios dos que 

aderem a essas orientações, de modo que, sobretudo, as teologias que pregam que as riquezas 

materiais estão ao alcance daqueles que cumprem os planos de Deus foram se tornando comuns 

em quase todas as denominações, facilitando a intercirculação de ritos, de membresias, de 

mensagens, de reciprocidades, apresentando os pentecostais como uma coisa só para o público 
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externo6. Porém, internamente, as distinções substantivas permanecem, permitindo identificar 

as vertentes principais do pentecostalismo, catalogadas pelos poucos autores e aceitas pelo 

consenso dos que estudam o assunto.  

Há assim três grandes vertentes distribuídas por centenas de denominações: o 

pentecostalismo clássico (representado pela Congregação Cristã e Assembleia de Deus); o 

deuteropentecostalismo (representado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja 

Pentecostal Deus é Amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção e outras ramificações); e o 

neopentecostalismo (representado por todas as denominações que não adotaram a teologia, o 

sectarismo ou exclusivismo ascéticos pentecostais, com a Igreja Universal do Reino de Deus à 

frente). Formam uma comunidade religiosa com vários estratos doutrinários, cuja unanimidade 

possível reside apenas em se identificarem como não-católicos7. Censo do IBGE, de 2010, 

apresenta os números dessa população: 

 

 

QUADRO 1 – CENSO DO IBGE QUE QUANTIFICA O SEGMENTO PENTECOSTAL 

 

 

Último censo do IBGE que informou os dados da população pentecostal, em 20108. 

 

                                                           
6 Importante, por exemplo, distinguir as duas ondas estritamente pentecostais, a primeira, chamada histórica 

(pentecostalismo clássico), enfatiza o dom de línguas, como demonstração da presença do Espírito Santo; a 

segunda, o deuteropentecostalismo, enfatiza o dom de cura. 
7 As duas primeiras ondas do pentecostalismo apresentam diferenças teológicas pouco significativas, distinguindo-

se na ênfase de dons espirituais e flexibilização de usos e costumes. O neopentecostalismo é que vai subverter a 

ordem teológica do pentecostalismo, cuja ênfase são dons de cura e de expulsar demônios sob autenticidades 

diferentes do Espírito Santo. Mariano (2012, p. 31). 
8 Infográfico copiado do blog do historiador Max Fajardo. 
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 Dessas três grandes vertentes, o deuteropentecostalismo9 vai produzir abalo no mundo 

evangélico pela primeira vez. O movimento chegou ao Brasil na década de 50, vindo, assim 

como o pentecostalismo, dos EUA10. Simboliza uma espécie de ponte que liga os evangélicos 

ao mundo social, negado pelo pentecostalismo clássico. Fundamentalmente, os 

deuteropentecostais dão ênfase nas curas milagrosas, nas intervenções sobrenaturais na história 

ou na vida cotidiana dos indivíduos, como sinais da manifestação do Espírito Santo. A ênfase 

nas curas milagrosas, que marca essa vertente evangélica, fez com que pessoas de classes 

sociais diversas buscassem suas igrejas, sobretudo, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Com 

um público de várias classes sociais, essa igreja é responsável por distensionar a identidade 

estética do “crente” tradicional, que destacava publicamente os pentecostais da população em 

geral e separava os membros da igreja a partir de prescrições éticas e de rotina de vida, resumida 

num contraculturalismo de caráter repressivo e retrógrado.  

 Essa liberalização dos tradicionais usos e costumes de santidade com a manutenção da 

experiência do crente com o Espírito Santo, característica primordial do 

deuteropentecostalismo, vai abrir uma crise no legalismo pentecostal, pois, diante de 

evangélicos que sentiam a mesma santificação sem necessidade de cumprir costumes e hábitos 

severos, e que nem por isso deveriam ser considerados “descrentes”, a disfuncionalidade da 

austeridade pentecostal passou a ser questionada e debatida. Esse ambiente e configuração 

teológica logo se tornou atraente para boa parte dos evangélicos recém-convertidos e que 

pertenciam às classes médias urbanas, os quais antes da conversão estavam incorporados à vida 

social e trazia dela os seus costumes, como também o trânsito de evangélicos entre as igrejas 

possibilitou o ingresso de membros da classe média na comunidade pentecostal, impulsionando 

a mudança da doutrina e dos usos e costumes reconhecidos até então como símbolos da 

conversão. Essa flexibilização levou o pentecostalismo a assumir as teologias cujo objeto é este 

mundo, ajustando suas mensagens às demandas sociais das massas interessadas na solução de 

seus problemas cotidianos e na satisfação de seus interesses materiais, não se distinguindo mais 

pelos sinais de austeridade externa.  

Nessas novas teologias, a vida pública não é dissociada da espiritualidade, a esperança 

na vida eterna não exclui os compromissos com a vida mundana e a santificação por meio do 

legalismo é tida como anulação da graça. Essas reorientações da doutrina e outras redefinições 

                                                           
9 O termo se refere a uma segunda onda do pentecostalismo. O radical grego dêuteros quer dizer “segunda vez”. 
10  Os principais missionários do pentecostalismo no Brasil, Gunnar Vingren e Daniel Berg, fundadores da 

Assembleia de Deus, como Luigi Francescon, fundador da Congregação Cristã, assim como Aimee Semple 

McPherson, fundador da International Church of The Foursquare Gospel, foram influenciados pelo ministério de 

William H. Durham, em Chicago. Mariano (2012, p. 31). 
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eclesiásticas aproximaram os adeptos do pentecostalismo dos valores da cultura moderna, 

ressignificada não mais como fonte de pecado, mas como espaço para a realização histórica da 

obra de Deus. Saíram do isolacionismo do mundo diretamente para o messianismo e 

triunfalismo na História, em que, desses valores que deixaram de ser pecaminosos, a política 

ocupa lugar de destaque. Para os evangélicos contemporâneos, a verdadeira espiritualidade não 

dá as costas ao exercício da cidadania. Creem eles que o mandato de governar a Terra foi dado 

pelo próprio Deus àqueles que se comprometem com os princípios do Reino, que esses são 

escolhidos para levar os valores do Evangelho aos centros decisórios das nações e, portanto, 

participar da política e votar em candidatos com esse perfil é coerente com a espiritualidade. 

 

 

2 A "BANCADA EVANGÉLICA" NÃO REFLETE OS 

PENTECOSTAIS CLÁSSICOS 

 

Os evangélicos não são um conjunto unificado de pessoas com a mesma crença ou de 

pessoas ligadas às mesmas instituições. Rigorosamente não se sabe quantos são no Brasil, mas 

se sabe que os que existem são praticantes e que suas igrejas são implantadas a partir da base 

social. É um espaço complexo de organismos e doutrinas que tornam os evangélicos diferentes 

entre si a ponto de uns acusarem os outros de não serem evangélicos. David Martin disserta: 

 

 

Globalmente, minhas análises(...) trataram a América Latina como 

uma combinação híbrida da América do Norte e ‘Latina’ e modos de 

secularização através da introdução da competitividade religiosa 

plural em escala massiva, e abracei o Pentecostalismo como a maior 

metanarrativa da modernidade global. (2005, p. 41) 

 

Freston faz adaptação da metáfora utilizada por David Martin para contar a história do 

Protestantismo, em que ele identifica três ondas: a puritana, a metodista e a pentecostal.11 A 

primeira grande divisão tipológica que nos serve é que são uns protestantes históricos, outros 

                                                           
11 Mariano (2012, p. 28). 
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são pentecostais, ainda outros são neopentecostais12. E dentro de cada dessas grandes correntes, 

outras tantas correntes menores se desdobram. Isso é importante porque identifica o 

posicionamento político de cada uma a partir do modo como pensam o mundo. Os protestantes 

históricos das denominações reformadas ou calvinistas, por exemplo, que não são aqui objeto 

de descrição, separam Igreja e Estado. Os pentecostais e neopentecostais juntam Igreja e Estado, 

ainda que sob perspectivas diferentes, conforme os dogmas religiosos. Esses últimos 

consideram, para citar um exemplo de ação política, que os evangélicos devem votar em 

conformidade com um projeto político de conquista do poder secular, como um prêmio por 

serem servos de Deus, destinados a conquistarem o mundo; enquanto os primeiros consideram 

o voto evangélico destinado a defesa de dogmas religiosos e que a conquista do poder atende 

ao propósito de promover uma teocracia, um cumprimento do plano de Deus, independente do 

regime político adotado, que não necessariamente deve ser democrático. O que une essas 

correntes dos evangélicos é a atuação política consensual que tem se direcionado a organizar 

resistências nos espaços políticos institucionais para impedir o avanço de outras demandas 

sociais, como os direitos das minorias.   

Para situar a descrição no seu aspecto quantitativo, a bancada evangélica na Câmara dos 

Deputados, eleita em 2014, é composta por 92 deputados/as federais, além da Frente 

Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, que conta com 198 signatários deputados 

federais e 4 senadores13. Nesse levantamento estão aqueles/as deputados/as com vinculação 

identificada ou declarada a uma igreja evangélica e também parlamentares apoiados por igrejas, 

mas que, todavia, não se declaram evangélicos. 

Por outro lado, nem todos os que se declaram evangélicos integram a Frente Parlamentar 

Evangélica, registrada segundo o Ato da Mesa da Câmara, n. 69, de 10/11/2005, que formalizou 

a existência de Frentes Parlamentares para que pudessem fazer uso de recursos da Câmara dos 

Deputados. Deveria, entretanto, ser denominada “Mista”, pois há nela muitos católicos, 

inclusive praticantes, ligados à Renovação Carismática, e muitos deputados eleitos com apoio 

de igrejas evangélicas, por conta de compromissos alternativos, mas não são vinculados a elas, 

e isso é importante para justificar a delimitação da descrição aos pentecostais clássicos, dado 

que a suposta bancada evangélica reúne ampla diversidade política e teológica. Se entre si se 

aproximam nos temas morais, outros de fora da bancada também o fazem, de modo que, 

                                                           
12 Essa tipologia foi se formatando pelo uso desde os anos 70, de modo que hoje é quase consenso considerar essa 

divisão. O CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação), disseminou essa classificação, formulada 

por Bittencourt e sintetizada por Freston, conforme Mariano (2012, p. 25).  
13 Conforme consulta no site www.camara.leg.br e publicação do registro no DCD, de 09/11/2015.  
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analisar, por exemplo, como votam os parlamentares evangélicos, não responde à pergunta 

sobre o vínculo entre mudança de dogmas religiosos e participação política. 

Essa suposta bancada está distribuída por vários partidos. Com exceção do Partido 

Republicano Brasileiro (PRB), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, os parlamentares 

evangélicos de outras denominações transitam principalmente pelo Partido Social Cristão 

(PSC), ao qual muitos parlamentares da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho 

Quadrangular se vinculam. Na Câmara dos Deputados, em 2016, segundo ano da atual 

legislatura, 32 (trinta e dois) dos deputados evangélicos mudaram de partido. O Partido 

Republicano Brasileiro (PRB) se consolidou como o partido mais forte da bancada, com 

crescimento de filiados. Chama a atenção o crescimento significativo de filiações ao 

Democratas (DEM), ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e ao Partido 

Social Democrata (PSD). O Partido Social Cristão (PSC) e o Solidariedade (SD) perderam 

deputados. Essas mudanças reafirmam, por exemplo, a tendência conservadora da bancada 

evangélica. 

A força da Assembleia de Deus como igreja que predomina na bancada evangélica na 

Câmara dos Deputados fica mantida, seguida da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja 

Batista. Dos 92 parlamentares da bancada (titulares eleitos + suplentes em exercício), mais da 

metade (49) pertence a estas três igrejas (26 na primeira, 11 na segunda e 12 na terceira). O 

presbiterianismo tem nove representantes e configura uma força entre as igrejas históricas. Os 

demais parlamentares seguem distribuídos em 22 denominações diferentes. Esses dados 

desfazem a unidade de uma suposta bancada evangélica, para afirmar, quando se analisa a 

doutrina teológica de cada denominação eclesiástica e sua vinculação à política, que há várias 

bancadas evangélicas, e que se elas votam uníssonas em temas morais, os propósitos de poder 

político de cada uma delas são diferentes entre si14. 

 

 

3 A HEGEMONIA ELEITORAL DOS EVANGÉLICOS É UMA 

FICÇÃO POLÍTICA 

 

Apesar de ter sido a transição doutrinária a principal razão para que os pentecostais 

clássicos se tornassem atores na disputa eleitoral, dois fatos sociais tardios, entre tantos, 

                                                           
14 Mariano (2012), ratifica que os pentecostais clássicos e os deuteropentecostais são pré-milenaristas, enquanto 

os neopentecostais dão pouca ênfase às preocupações apocalípticas, configurando a relação com o mundo que cada 

vertente deve ter. 
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exerceram influência no comportamento político dos crentes: a Constituinte de 88 e as eleições 

presidenciais de 89. No primeiro, perceberam a necessidade de terem representatividade 

política; no segundo, que eram milhões com capacidade de definir um resultado eleitoral. 

Durante a Constituinte, os poucos evangélicos no parlamento tiveram dificuldades em aprovar 

suas pautas, devido à representatividade baixa. Por outro lado, nas eleições de 89, sob o discurso 

anticomunista, os evangélicos, e os pentecostais clássicos em particular, votaram massivamente 

em Fernando Collor, sobretudo, no segundo turno. Freston (2006, p. 96) considera que Collor, 

que venceu por pouco mais de 4 (quatro) milhões de votos, tenha recebido o apoio de pelo 

menos 90% dos pentecostais clássicos. Com esse dado, ele conclui que Collor obteve, apenas 

nesse nicho eleitoral, a diferença de mais de 4 (quatro) milhões de votos que o elegeu. Ele parte 

do dado estatístico do IBGE, no Censo de 1980, que apontava 7% da população brasileira como 

evangélica. 

Em parte, esse autor tem razão, mas talvez tenha sido a única vez, desde a 

redemocratização, que os pentecostais foram quase unânimes na escolha do voto, a ponto de 

decidirem um processo eleitoral. Atualmente, mesmo representando 22,5% da população 

brasileira, conforme os últimos dados do IBGE15, a força eleitoral do povo evangélico é uma 

ficção, porque não se trata de uma força homogênea, com perspectiva única sobre o poder 

político, mas de forças heterogêneas e dispersas, cujas diferenças internas de ordem teológica 

são maiores do que os consensos políticos. Se forem observados os resultados de eleições onde 

houve candidatos identificados com o povo evangélico, a conclusão de que a força eleitoral dos 

evangélicos não corresponde ao tamanho de sua população fica evidente. Vejam-se as projeções 

estatísticas do IBGE e o resultado das eleições de 2002, em que Anthony Garotinho se 

apresentou como candidato de perfil evangélico:  

 

QUADRO 2 - Resultado do 1º Turno das Eleições Presidenciais no Brasil, em 2002: 

 

     CANDIDATO  PORCENTAGEM DE VOTOS (%) 

Lula 46,44 

Serra 23,19 

Garotinho 17,86 

Ciro 11,97 

Fonte: Site do TSE – Diretório: Resultado Eleições 2002 

                                                           
15 Censo demográfico do IBGE – 2010. 
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Obviamente, que não apenas evangélicos votaram em Garotinho, e também, os 

evangélicos não votaram unificados em Garotinho, de modo que pouco ajuda numa eleição 

geral a orientação religiosa do candidato, independente da denominação que ele professa, 

situação que tem estimulado as instituições eclesiásticas pentecostais a iniciarem um projeto de 

fidelização dos votos de seus adeptos, com vista a ganharem força política16. 

Apesar desses esforços, ainda não existe no meio evangélico hegemonia capaz de 

transformar a quantidade de fiéis na mesma quantidade de votos. Se por um lado, não há 

unidade na votação dos evangélicos, por outro lado não se pode ignorar que parte considerável 

desse segmento está sendo convencida politicamente a aceitar o caráter antidemocrático e o 

conteúdo de forte apelo religioso representado pela escatologia contemporânea das igrejas 

pentecostais. Se antes, a escatologia se baseava na segunda vinda de Cristo, a escatologia agora 

se refere a uma instalação do reino de Deus na Terra, comandado pelos escolhidos, para quem 

a laicidade do Estado e as relações entre religião e política não possuem qualquer relevância 

diante do plano de poder que Deus preparou para o seu povo, do qual, obviamente, esses 

escolhidos são os representantes. Como a mudança de teologia do apoliticismo da origem do 

pentecostalismo clássico se transformou no fanatismo político de hoje constitui-se no problema 

proposto e ao mesmo tempo numa crítica à participação de segmentos religiosos na 

representação política, vista como negativa para a consolidação da democracia. Edir Macedo, 

bispo da Universal, não hesita em declarar que: 

 

 

Mais importante do que qualquer nobre referência filosófica que se possa 

dar é o próprio entendimento e a proposta de Deus de que uma nação 

governada por Seus dirigidos pode proporcionar o suprimento dos anseios 

de todos os homens e mulheres de boa vontade. (2008, p. 111). 

 

Se for considerado o fato do regime democrático ainda não ter alcançado estágio 

avançado no Brasil, estudar as ações políticas de movimentos como o dos pentecostais 

clássicos, que concebem os valores sócio-políticos em termos teológicos, é uma necessidade, 

não apenas porque somente a maior denominação pentecostal, a Assembleia de Deus, possui, 

                                                           
16 Na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB, realizada em abril de 2017, a Assembleia de Deus decidiu pela 

criação de um partido político, a fim de lançar estratégias para fidelização de votos da membresia. Consulta ao site 

www.cpadnews.com.br, em 09/07/2017. 

http://www.cpadnews.com.br/
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espalhados pelos vários ministérios17,  quinze milhões de adeptos eleitores, conforme números 

divulgados na última pesquisa do Instituto Datafolha18, mas porque o que orienta esses fiéis-

eleitores é a religiosidade sentimental, intuitiva, de caráter mágico, que faz junção de política e 

religião para justificar posições em favor da moral religiosa. Mesmo no espaço onde a laicidade 

deve ser presumida, essa orientação restringe os discursos no campo da ciência, da ordem 

jurídica e, claro, no campo da política. Essa transcendência do discurso religioso, sobretudo, de 

ordem moral, que ocupa espaços na democracia, coloca em risco os princípios do Estado laico 

e as liberdades individuais. Pequenos ou grandes, todos esses movimentos devem ser estudados. 

 

 

4 OS PENTECOSTAIS CLÁSSICOS E A CONTRACULTURA 
 

 

Os evangélicos, termo que recobre os que surgiram ou descenderam da Reforma 

Protestante, no Século XVI, compreendiam basicamente os protestantes históricos, como 

luteranos, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, metodistas e batistas. Essas correntes 

teológicas do protestantismo estavam consolidadas nas igrejas históricas e faziam parte das 

duas primeiras ondas do protestantismo, a puritana e a metodista, que ficaram restritas aos locais 

onde ocorreram. No Século XIX se aprofunda nessas igrejas a teologia liberal e protestante e o 

seu formalismo vai esfriar completamente o modo de vida cristã. Em oposição a esse 

formalismo da fé, surge, nos EUA, o pentecostalismo, que se estende pelos primeiros anos do 

Século XX para outros países. Originário do metodismo wesleyano, o pentecostalismo defende 

a contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, conforme descrito na Bíblia, nos Atos dos 

Apóstolos, capítulo 2, in verbis: 

 

1 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente 

no mesmo lugar; 
2 E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e 

impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 
3 E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais 

pousaram sobre cada um deles. 
4 E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras 

línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 

                                                           
17 Ministérios são as organizações eclesiásticas que comandam membresias, geralmente, divididos conforme 

especificidades geográficas. 
18  Perfil e Opinião dos Evangélicos no Brasil – PO813906 – 07 e 08/12/2016. Consulta ao site 

www.datafolha.com.br, em 10/06/2017. 

http://www.datafolha.com.br/
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5 E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de 

todas as nações que estão debaixo do céu. 
6 E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava 

confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 
7 E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois 

quê! não são galileus todos esses homens que estão falando? 
8 Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que 

somos nascidos? 
9 Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, 

Capadócia, Ponto e Asia, 
10 E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e 

forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 
11 Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias 

línguas falar das grandezas de Deus. 
12 E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os 

outros: Que quer isto dizer? 
13 E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. 
14 Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e 

disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-

vos isto notório, e escutai as minhas palavras. 
15 Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 

terceira hora do dia. 
16 Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: 
17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito 

derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas 

profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos 

sonharão sonhos; 
18 E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as 

minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 
19-36...  
37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram 

a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? 
38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 

em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom 

do Espírito Santo; 
39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos 

os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. 
40 E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: 

Salvai-vos desta geração perversa. 
41 De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua 

palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, 
42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir 

do pão, e nas orações. 
43 E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam 

pelos apóstolos. 
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44 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 
45 E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo 

cada um havia de mister. 
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão 

em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 
47 Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias 

acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. 
 

A contemporização dessa experiência apostólica arrebatou milhares de protestantes 

históricos para a experiência pessoal com Deus por meio dos dons do Espírito Santo, e, diferente 

das duas primeiras ondas protestantes, atravessou a fronteira dos EUA. Muitos dos convertidos 

partiram para campanhas missionárias, ocasião em que alguns vieram para o Brasil, um país 

em que 90% da população de classe média era católica, um ambiente bem diferente daquele 

onde o movimento prosperou. Nesse ambiente, a experiência de reavivamento espiritual dos 

missionários atraiu as camadas pobres e marginalizadas, difundiu-se e se consolidou sobre essa 

base social, que foi a condição propícia para a doutrina de contracultura prevalecer, pois, no 

mais, a hinódia, o culto, a teologia básica, o essencial, enfim, da experiência brasileira, foi 

importado do pentecostalismo americano. Todavia, o que é importante destacar, a experiência 

aqui não foi vivida pelos protestantes históricos, mas por católicos e praticantes dos cultos afro-

brasileiros, quase todos na marginalidade social, como já dito.  

Esse movimento religioso prosperou, mas logo apresentou divisões doutrinárias que 

separaram fortemente os adeptos em correntes teológicas que acusavam umas às outras de 

deturparem o Evangelho e de não serem membros da Igreja de Cristo, conforme as 

interpretações bíblicas adotadas. Essas divergências perduraram até pouco tempo, mas foram 

aos poucos abandonadas pelas gerações seguintes e nos dias de hoje as vertentes do 

pentecostalismo coexistem na instantaneidade dessas mudanças, trocando experiências, 

práticas, ritos, doutrinas e costumes umas das outras, reinventando-se, adaptando-se às 

demandas do mercado religioso, fornecendo a impressão para o público geral de que são partes 

do mesmo todo. Nada mais enganador do que esta interpretação, pois não se pode colocar no 

mesmo conjunto todos os evangélicos, ainda que o senso comum os considere uma coisa só, 

quando analisam, por exemplo, a atuação política desses religiosos.  

Assim, a distinção que se faz aqui de cada vertente pelos dogmas ao invés de 

simplesmente separá-las pelo viés histórico-institucional, como faz a maior parte dos analistas, 

é muito mais fidedigna para entender o fenômeno, pois simplesmente analisá-lo em recortes 

temporais não responde satisfatoriamente a nossa pergunta. Por isso, nossa hipótese de vincular 

a inserção política dos pentecostais clássicos à mudança de doutrina está correta, ainda que 
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possa ser admitida que, com exceção de algumas denominações pentecostais, a participação 

política seja atualmente comum a todos os segmentos evangélicos e o expressivo número de 

evangélicos na Câmara dos Deputados demonstra o quanto esses religiosos estão engajados na 

cultura política19.  

Nem sempre foi assim, obviamente. Nos primórdios do pentecostalismo, o povo evangélico não 

se envolvia com a política. A cultura de negar a política surgiu concomitantemente com o 

movimento pentecostal no Brasil, oriunda, entre outros, do fato dos missionários do movimento 

serem estrangeiros, os quais, por força de lei, não podiam se envolver em assuntos políticos, o 

que era fácil de cumprir pois as membresias das congregações eram compostas de pessoas com 

limitações várias, fossem de ordem econômica, política e mesmo cognitiva. Estudando sobre o 

assunto, Sérgio Buarque de Holanda escreve sobre a religiosidade do brasileiro, ao comentar 

um sermão de Newman, um sacerdote anglicano, conclui que aqui a religiosidade racional não 

prospera. 

 

Assim, nenhuma elaboração política será possível fora da 

religiosidade, fora de um culto que só apelava para os sentimentos e 

sentidos e quase nunca para a razão e a vontade. (...) Conta-se que os 

próprios protestantes logo degeneraram aqui, exclama. E acrescenta: 

‘É que o clima não favorece a severidade das seitas nórdicas. O 

austero metodismo ou o puritanismo jamais florescerão nos trópicos. 

(1995, p. 150-151) 

 

Nessa condição de contracultura, a política foi retirada da experiência religiosa e os 

pentecostais eram cuidadosos para não serem confundidos em atitudes políticas nas suas 

atividades de evangelização, também pelo fato das ligações umbilicais da Igreja Católica 

Apostólica Romana com o Estado gerarem restrições aos evangélicos, que, em muitos casos, 

eram perseguidos, como ocorreu durante o Estado Novo, em que, nos registros de Rolim (1985, 

p. 72,82), teve início nova ofensiva católica ao protestantismo, proposta no Concílio Plenário 

Brasileiro de 1939 e implementada pelo Departamento de Defesa da Fé, ocasião em que a 

oposição católica ao protestantismo fora levada a cabo em nome da defesa da “nação católica”, 

departamento esse que também se pretendia intérprete e promotor dos interesses da nação 

brasileira. Segundo Mainwaring (1989, p. 54), como a concorrência religiosa, apesar da 

                                                           
19 Importante salientar que há um aspecto puramente eleitoral em alguns casos da “bancada evangélica”, em que 

candidatos não necessariamente evangélicos são eleitos apoiados por comunidades evangélicas. 
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ferrenha perseguição católica, só fez crescer desde então, em 1953, a Igreja lançou nova 

ofensiva, criando o Secretariado Nacional para a Defesa da Fé e da Moralidade, cujos objetivos 

eram os de vigiar “a marcha das falsas religiões, condenar movimentos e falsas ideias” e “a 

expansão da imoralidade e da amoralidade na vida pública e particular”. Nesse quadro, o 

discurso da obediência às autoridades e sua origem divina servia como forma dos pentecostais 

serem aceitos pelo sistema político e justificava a alienação deliberada dos seus membros, 

esmagadora maioria de pessoas de classes sociais baixas e pouquíssima escolaridade20. A 

discriminação, a condição social, intelectual e mesmo de fenótipo dos “crentes”, designação 

que identificava os pentecostais até pouco tempo, sustentavam a doutrina de separação da vida 

em sagrada e secular, em que a ênfase estava na sagrada volta de Cristo, bastante para o 

escapismo e à passividade diante das coisas do mundo, consideradas pecaminosas e 

pertencentes ao mal. Esse tipo de doutrina prosperou num segmento em que a cultura que se 

configurava com a urbanização do Brasil poderia ser facilmente evitada já pelas próprias 

condições materiais dos seus adeptos que tornavam os novos valores culturais inacessíveis, 

quadro que contribuía para a percepção dos pentecostais como um povo separado, diferente, 

defensores da imagem pública de contramundanismo e antissecularismo. Esse diagnóstico 

afirma, portanto, que uma das razões necessárias para a contracultura pentecostal ter prosperado 

no Brasil tenha sido especificamente a origem social dos adeptos dessa corrente evangélica, 

incluindo nessa postura de contracultura o afastamento da política. 

A análise dos indicativos sociais das principais igrejas do pentecostalismo clássico, a 

Congregação Cristã do Brasil, surgida em 1910, e a Assembleia de Deus, em 1911, confirma a 

presença dominante de pobres e marginalizados entre os seus adeptos. Essas duas 

denominações representam a escatologia pentecostal clássica, pré-milenarista, baseada na 

eterna e resignada espera pela volta de Cristo, teologia que propiciou a auto exclusão da vida 

social e o ascetismo intramundano, condições necessárias para o apoliticismo. Mariano disserta 

que: 

 

Sectários e ascéticos, durante décadas os pentecostais promoveram 

forte desvalorização do mundo. Contra ele, suas tentações e a corrupção 

da matéria, propuseram condutas ascéticas, procedentes da matriz 

puritana, como meio de assegurar costumes e hábitos que os 

                                                           
20 Na visão de Ricardo Mariano (2012, p. 116), o baixo prestígio social do pentecostalismo deriva de seu relativo 

sectarismo e de sua crença na posse exclusiva do monopólio dos bens de salvação ou da verdade divina. Modos 

de ser e de pensar que se chocam com traços básicos da Modernidade. 
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conduzissem à salvação ou à certeza de estarem salvos no outro mundo, 

libertando-os do sofrimento de uma vida de privações. (2012, p.148). 

 

Essa situação vigeu até o surgimento do neopentecostalismo ou pós-pentecostalismo, 

nos anos 1960/1970, movimento que decorreu da chegada das cruzadas americanas do 

deuteropentecostalismo, no final dos anos 5021. 

   

  

5 DA CONTRACULTURA POLÍTICA AO TRIUNFALISMO: UM 

GOVERNO DIVINO AQUI E AGORA 

 

O limite que separa liberdade religiosa e charlatanismo é muito pequeno, e o movimento 

de distensão acerca da conduta e do modo de ser cristão fez surgir todos os tipos de seitas 

autodenominadas cristãs, a maioria completamente desconhecida do público em geral22. Pouco 

estudados, no interior dessas seitas há traços de fundamentalismos, de ensinamentos anti-

intelectuais, antiecumênicos e politicamente conservadores, a partir dos quais foi concebida 

uma guerra santa que envolve a conversão da população, a cultura moral cristã estabelecida 

mediante a instalação de um regime teocrático, que deve orientar o Estado e a vida privada, e 

uma permanente luta cósmica entre Deus e o diabo pelo domínio da humanidade, em que eles, 

os pentecostais, estão voluntariamente filiados no lado divino, e os outros, obviamente, são os 

inimigos. Não se pode comparar esse movimento com o fundamentalismo islâmico, nem 

mesmo com a direita cristã americana, todavia, todas as narrativas de guerra santa possuem o 

mesmo dualismo assimétrico, hierárquico, em que Deus é mais poderoso do que o diabo e tem 

sua vitória previamente assegurada. Essa crença torna qualquer movimento religioso 

messiânico e triunfalista perigoso ao regime democrático.      

Conforme Freston (2006, p. 34), os evangélicos, de todas as vertentes, saíram da ordem 

de 2% da população, em 1940, para 25%, em 2015. Os pentecostais, em particular, 

correspondem a 70% da população evangélica. Daí a importância que as igrejas dão em 

despertar nos adeptos o conhecimento de quem são e qual deve ser o papel deles dentro do 

plano de poder que Deus tem para os povos. Sobretudo, usam a defesa de valores morais sobre 

                                                           
21 Harold Williams e Raymond Boatright, vinculados à International Church of The Foursquare Gospel, foram os 

missionários que trouxeram o deuteropentecostalismo ao Brasil. Mariano (2012, p. 30). 
22 No Brasil são abertas anualmente mais de 20 mil igrejas. A ligação dessas igrejas com o meio político tem 

contribuído para piorar a imagem dos evangélicos, pois são inúmeros os casos de corrupção envolvendo seus 

líderes e parlamentares. 
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família e sexualidade como estratégia de unificação do discurso cristão, tendo como objetivo 

concretizar a potencialidade numérica dos evangélicos, que garantiriam votos e cargos eletivos 

para a defesa da agenda moral cristã nas instâncias políticas da República. Essa potencialidade 

numérica, entretanto, não se reflete na força política dos evangélicos, situação que tem levado 

os organismos eclesiásticos a priorizar ações internas de orientação e captação dos votos dos 

fiéis, cada vez mais inseridos na política. 

Os fatos sociais das décadas de 1950 a 1980 promoveram mudanças no comportamento 

da população brasileira de um modo geral, mas, para citar um desses fatos principais, a transição 

do país de um modelo rural para um modelo urbano de organização, não foi ele bastante para 

garantir a mudança na perspectiva política dos pentecostais, como querem os autores da 

sociologia e da ciência política. A causa para a mudança, muito mais do que o aburguesamento 

das membresias, foi o abandono da escatologia pentecostal, que pregava o fim do mundo e o 

arrebatamento iminente da igreja pelo segundo advento de Cristo. Essa escatologia, que excluía 

a ação política, foi substituída por teologias que pregam o domínio do crente sobre o “aqui e 

agora”; teologias que substituem o legalismo e proposições externas de santidade por 

alternativas antinomistas que atendam às demandas dos fiéis por soluções de problemas 

intramundanos. Na descrição de Mariano (2012, p. 185), “A Teologia da Prosperidade, até pelo 

nome, parece ser o exemplo perfeito da afinidade entre pentecostalismo e sucesso econômico”. 

Com exceção da Igreja Deus é Amor, da Congregação Cristã e algumas congêneres 

menos notáveis, que continuam afirmando a santidade a partir de sinais externos, houve 

profunda flexibilização do ascetismo pentecostal de outras denominações, sobretudo e 

emblematicamente, da Assembleia de Deus. Tal abertura, sem dúvida alguma, foi provocada 

pelo deuteropentecostalismo, que, sem abandonar a doutrina pentecostal, buscou conciliar a 

experiência religiosa com a cultura secular. Essa secularização atraiu a classe média para o 

mundo evangélico, possibilitando que, a partir desse movimento, surgissem as igrejas que 

deram origem ao neopentecostalismo e sua Teologia da Prosperidade, o movimento que 

definitivamente consolidou a imagem do evangélico sintonizado com o mundo. Ricardo 

Mariano (2012, p. 31) considera que “as duas primeiras ondas pentecostais não apresentam 

diferenças teológicas significativas entre si”, diferenças existem entre o neopentecostalismo e 

essas vertentes precedentes23.  

                                                           
23 As ondas do pentecostalismo não podem ser identificadas a partir do caráter temporal, de quando surgiram, mas 

a partir do conteúdo teológico que orienta as denominações, por isso, nem todas as igrejas que surgiram após os 

anos 70 devem ser consideradas neopentecostais, pois a tipologia depende da orientação teológica de cada 

denominação. 
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A flexibilização do sectarismo e ascetismo pentecostais, provocada pelos movimentos 

evangélicos de distensão doutrinária, trouxe abertura sobre muitos outros assuntos seculares, e, 

entre eles, principalmente, a política. Do absenteísmo político que marcou a relação dos 

pentecostais com a sociedade até a década de 1970, a contemporização da ordem doutrinária 

permitiu aos evangélicos passarem às ideias mais extravagantes possíveis, entre elas, a da 

instalação de um reino divino na Terra, aqui e agora. Se, antes, os evangélicos estavam afastados 

do mundo, porque a escatologia ditava esse afastamento, agora, os evangélicos querem instalar 

um governo de natureza teocrática para orientar a sociedade. Cogitam que existe um grande 

projeto de nação pensado pelo próprio Deus, que esse projeto deve ser executado pelo seu povo 

e que cabe aos evangélicos descobrir qual a sua responsabilidade nesse processo, cujo fim é a 

realização histórica do homem. Essa teologia arrefeceu a ênfase apocalíptica de desvalorização 

do mundo; retraiu o sectarismo, que negava a participação dos pentecostais na política 

partidária; permitiu o acesso à educação formal e deu cabo do ascetismo, sem retirar desses 

evangélicos o moralismo de cunho bíblico. 

Enquanto essa teologia permanece circunscrita aos seus adeptos e não interfere na vida 

real da sociedade, justifica-se o pouco interesse ou mesmo a indiferença sobre o assunto. 

Todavia, se parte considerável da população é cooptada por esse discurso, então ele se torna 

disfuncional para o sistema político, pois o risco para a democracia existe quando qualquer 

grupo prega uma ideologia de domínio; e, nesse caso, os pentecostais creem numa ideologia 

baseada na concepção de que há um modelo de governo criado por Deus para ser estabelecido 

no mundo, e que Ele deseja que esse governo e seu domínio estejam nas mãos do Seu povo, os 

pentecostais, obviamente.       

Deve ser repetido que se esse pensamento teocrático se restringisse aos espaços das 

igrejas e permanecesse adstrito aos que nele creem, constituir-se-ia num direito da liberdade 

religiosa; entretanto, no caso do pentecostalismo, ao mesmo tempo em que a doutrina teológica 

sofreu distensão e a política passou a fazer parte do cotidiano das igrejas, a ideologia de 

dominação, fundada na crença de que há um povo escolhido para governar os demais, coloca o 

regime democrático sob flagrante ameaça. 
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6 LEGISLADORES DA CAUSA DE DEUS OU MERCADORES DE 

VOTOS? A ÉTICA POLÍTICA DOS EVANGÉLICOS 

 

 Quando os políticos evangélicos passaram a atuar como players no processo eleitoral, 

também os conflitos e escândalos envolvendo líderes pentecostais fizeram surgir as pressões 

sociais pela ampliação do controle estatal sobre igrejas no Brasil. Esses fatos, assim como 

alegações de preconceito e discriminações, sustentam o discurso antigo de que os crentes são 

perseguidos, o que serve de pretexto para líderes eclesiásticos usarem a política como ação 

necessária para a defesa de valores religiosos. 

Como já descrito, há vários fatores conjugados que propiciaram o ingresso dos 

pentecostais clássicos na política. Nesta problematização, defende-se a hipótese de que nos dias 

de hoje a conversão dos evangélicos não inclui a mudança cultural, pois a queda das crenças 

puritanas e práticas ascéticas tornou os pentecostais parecidos com a sociedade, estando as 

igrejas secularizadas para acompanhar esse perfil, o que permitiu a liberalização de usos e 

costumes e paridade cultural entre os “crentes” e “não-crentes”. No interior desse processo de 

secularização, as forças que o promovem são maiores do que a tradição do dogmatismo e 

moralismo religiosos, o que permite a decomposição do pentecostalismo clássico em 

incontáveis teologias, algumas delas destinadas a sustentarem ideologias de cunho político. 

Nesse contexto, há algum tempo as igrejas pentecostais têm se transformado em instrumentos 

que servem a propósitos políticos obscuros, alguns pregando claramente o controle do Estado 

e da sociedade mediante a defesa de valores da moral religiosa. 

 A operacionalização na ação política de crenças religiosas apresenta o discurso de que 

existe na sociedade uma maioria moral que deve ter seus pleitos atendidos pelo Estado para 

impedir a prevalência de ataques de uma minoria perniciosa. Essa operacionalização inclui a 

formação na Câmara dos Deputados de blocos parlamentares supradenominacionais, em que as 

rivalidades teológicas são superadas pela natureza moral dos projetos em pauta ou mesmo na 

formação de grupos eleitorais sem vínculos religiosos, mas com abertura para defesa da pauta 

evangélica, permitindo o apoio de igrejas a candidatos que não necessariamente lhes são 

vinculados. 

Esse arranjo político-eleitoral dos evangélicos tem sido útil ao “dublê de crente”, aquele 

político que se filia a uma igreja para angariar votos, defendendo questões de sexualidade, 

moralidade cristã, valores da família e outros temas que são consenso na comunidade 

evangélica – e católica também – à qual ele se vincula apenas como portador do discurso e dos 
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votos nas eleições, sem compromisso eclesiástico ou com as crenças fundamentais dessas 

igrejas. Esse fato se deve ao declínio da contracultura dos pentecostais, bem assim como a uma 

sociedade cada vez menos religiosa, cujos interesses devem ser atendidos consoante a ética da 

utilidade, em que a política é uma serva da religião, e a religião está a serviço das necessidades 

cotidianas, levando à reinterpretação dos textos bíblicos para servirem ao discurso da ausência 

do pecado nas ações políticas. Embora não seja abordado aqui, pode-se incluir na análise desse 

fenômeno o enorme desgaste dos partidos políticos como mediadores da sociedade perante o 

Estado, os quais vêm sendo substituídos por organizações alternativas, incluindo as igrejas 

evangélicas. 

Paul Freston, um dos poucos teóricos no Brasil que estuda o fenômeno dos evangélicos 

na política, em análise do tema desde o interior das igrejas, abordando sobre a questão ética, 

escreve: 

 

Uma comunidade que sai do apoliticismo para a política sem passar por 

ensino sobre ética bíblico-política será muito sensível à cultura política. A 

classe política evangélica é muito parecida com a classe política em geral. 

Não são os grandes vilões da história; mas também certamente não são o 

sal da terra e a resposta para o Brasil. (2006, p. 37) 

 

Essa mudança, portanto, ocorreu sem planejamento, de modo que os pentecostais 

ingressaram na política partidária sem saberem exatamente o que queriam com ela, apenas 

estavam interessados em ocupar os cargos eletivos para defenderem interesses localizados e 

específicos da comunidade pentecostal, sem planos de poder. Quando começaram a ocupar 

esses cargos, os interesses dos parlamentares evangélicos da primeira geração se apresentaram 

tão minúsculos quanto os dos políticos tradicionais, de modo que, como exemplo, a Emenda 

Constitucional que estendeu o mandato do presidente Sarney, de autoria de Matheus Iensen, 

um parlamentar evangélico do Paraná, valeu a concessão de uma emissora de rádio24. E era essa 

a preocupação inicial dos evangélicos na política: defender e estender suas vozes por meio de 

emissoras de rádio, que tornavam mais eficiente o proselitismo característico do 

pentecostalismo, um mandamento cristão dos mais importantes. Absorvidos pela cultura 

ambiente e pelos interesses fisiológicos, não foi difícil para os evangélicos brasileiros repetirem 

                                                           
24 FONTES: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Deputados brasileiros. Repertório (1991-1995); Estado de S. Paulo 

(24/1 e 5/4/88); Folha de S. Paulo (15/1 e 26/2/88); Jornal do Brasil (13 e 20/6/88); Perfil Parlamentar/Isto É 

(1991); http://radioevangelismo.com. (último acesso: 05/07/2017). 

http://radioevangelismo.com/
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seus congêneres americanos, que pregavam uma suposta “maioria moral”, mas produziram na 

política apenas escândalos, clientelismo, poder político, econômico e midiático de seus líderes. 

Freston (2006, p. 37) considera até que os evangélicos são muito mais fisiológicos do que a 

média dos políticos, decorrente da vida comunitária intensa das igrejas, sentimento de minoria 

e forte sentido de missão, com fascínio pelo projeto de converter o poder, entendido como uma 

pessoa e não como um sistema, daí o messianismo e triunfalismo, onde a preocupação com a 

democracia é limitada à liberdade religiosa.  

Esse sentimento messiânico e triunfalista dos pentecostais clássicos é sustentado pela 

substituição do antigo modelo teológico, em que a perda da distintividade da conduta e 

aparência dos adeptos, o declínio com as crenças puritanas e o abandono de práticas ascéticas, 

redundaram em adaptação dos “crentes” à cultura mundana, e, consequentemente, na inserção 

dos pentecostais na política partidária, num processo secularizante parecido com o que se 

disseminou entre os pentecostais e fundamentalistas americanos nos anos 60, conforme diz 

Mariano (2012, p. 235). Por outro lado, a moralidade na política é uma questão relevante cada 

vez mais presente nas demandas da sociedade. Essa exigência é interpretada pelos pentecostais 

como um convite a que participem do poder político, pois supostamente se veem como 

guardiães dessa moralidade.  

Pelos resultados eleitorais, a performance dos evangélicos, que vem aumentando a 

cada pleito, poderia ser apontada como uma resposta a essa demanda. Engano. Conforme 

acentua Freston (2006, p. 39), a expectativa que se tinha da participação política desses 

religiosos no início dos anos 80 se baseava principalmente no conceito histórico de Weber da 

ética protestante, que foi importante para outros países se tornarem desenvolvidos a partir da 

conversão dos seus povos ao protestantismo. Isso foi verdadeiro para europeus e americanos, 

mas não se verificou no Brasil, pois boa parte da ética protestante aqui se perdeu nas tendências 

teológicas do nosso ethos religioso e cultural. A ética protestante considerava que a 

espiritualidade não estava apenas em uma dimensão da vida, mas em todas elas, levando os 

protestantes a se considerarem reformadores constantes do mundo, reconhecendo que não 

apenas as pessoas, mas também as estruturas eram corruptas. Tinham atitude diligente no 

trabalho, vida frugal e consideravam que o trabalho era uma área onde se cumpria a vontade de 

Deus; e por fim, tinham uma cosmovisão bíblica de desenvolvimento da ciência. 

No Brasil, é facilmente perceptível que a ética protestante se perdeu em teologias que 

em vez da ética do trabalho, pregam o enriquecimento por meio de rituais e crenças em 

triunfalismos; no lugar da cosmovisão protestante de impulsionar a ciência, o conceito de guerra 

espiritual. Mariano (2003) disserta que  
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A secularização do aparato jurídico-político constitui processo 

histórico decisivo na formação das sociedades modernas ocidentais. 

(...) A separação Estado-Igreja e a moderna secularização do Estado 

propiciam a efetivação de profundas mudanças no campo religioso. 

(2003, p. 112) 

 

Fazendo crítica à teologia da prosperidade, Freston (2006, p. 44) assinala que ela é uma 

forma de modernismo teológico adaptada às demandas e exigências do mercado religioso, cujo 

conceito de bênção é semelhante ao de sorte. Considera que por ser uma teologia hedonista e 

narcisista, os evangélicos envolvidos com ela não têm “condições para serem os cristãos 

abnegados e autodisciplinados que precisamos na política”. Para ele, tampouco a guerra 

espiritual dos evangélicos cumpre qualquer papel ético na sociedade, senão joga relações que 

deveriam ser construídas eticamente para um campo místico de enfrentamentos, onde 

potestades são interpretadas nas estruturas sociais, econômicas, ideológicas e políticas. Persiste 

esse autor afirmando que o triunfalismo evangélico é imitação dos métodos católicos, e que o 

que os evangélicos fazem hoje é o que os católicos faziam quando tinham a hegemonia religiosa 

no país, marcando uma confusão entre instituição eclesiástica e reino de Deus, típica da igreja 

medieval.   

Essa constatação demonstra que o que os pentecostais reivindicam para si em termos 

de comportamento ético é discrepante do que demonstram na atuação política. Para citar um 

exemplo, a maioria dos parlamentares vinculados a igrejas exercem o mandato como simples 

despachantes, defendendo direitos e privilégios dessas instituições, numa configuração interna 

que reproduz o mesmo fisiologismo de outras representações políticas, transformando as igrejas 

apenas em mercado e eleitorado a serem explorados, igualando definitivamente o modo de 

instrumentalizar o voto àquele dos políticos tradicionais. E é nesse contexto, por sua vez, que 

os evangélicos buscam um ungido que seja apoiado por profecias, que seja capaz de representar 

os projetos messiânicos que fundamentam as ações políticas desses religiosos, em que pese não 

considerarem a questão ética nessa busca. Os pentecostais insistem no aparecimento de um 

messias político que irá resolver todos os problemas sociais, pois será um ungido de Deus. 

Todavia, Freston (2006) chama a atenção para o fato de que a política envolve um sistema e 

não apenas pessoas, de modo que não há escolhidos, messias justificando messianismos e 

triunfalismos dos crentes, e sim necessidade de conscientização política para desenvolver 

projetos que beneficie o país e não apenas as instituições religiosas e seus valores. Apesar das 

críticas à participação dos evangélicos na política partidária, a representatividade desse 
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segmento é cada vez maior, tanto quanto as ações que visam aumentar essa participação. Essas 

ações são estudadas sob o enfoque tradicional das teorias políticas, quando elas, essas ações, 

têm conteúdo político-teológico suficiente para não serem corretamente interpretadas por essas 

teorias. 

Freston fala de dois modelos que identificam a atuação política evangélica, a saber, o 

modelo institucional, onde a igreja ingressa na política defendendo suas propostas e interesses 

institucionais; e o modelo autogerado ou autoimpulsionado, em que um indivíduo evangélico 

se projeta politicamente e de modo autônomo, e, fora da estrutura eclesiástica, busca o voto dos 

evangélicos. Para ele, Freston, os dois modelos têm graves limitações, para as quais ele propõe 

que: 

 

Contra os dois modelos mencionados, a solução é justamente o modelo 

comunitário. Não é um modelo institucional, corporativo, mas também não 

é um modelo individual, solto. O modelo comunitário acredita que os 

evangélicos devem se envolver politicamente não em nome de suas igrejas 

ou instituições, mas em grupos de pessoas que pensam politicamente de 

uma mesma forma, inspiradas pela sua compreensão da fé cristã. (2006, p. 

12) 

 

 Esses dois modelos ficam evidentes nos períodos pré-eleitorais, em que os fiéis são 

expostos aos discursos e materiais de campanha cujo conteúdo são os valores éticos dos 

evangélicos, os quais não podem ser negados pelos pentecostais, ainda que estejam sendo 

defendidos no espaço político. Essa estratégia demonstra como o processo de transformação da 

1fé em voto se realiza nas igrejas, não cabendo assim lançar teorias gerais sobre esse 

comportamento, como a da escolha racional, com a qual muitos teóricos tentam explicar o voto 

evangélico. A escolha do voto evangélico se explica fundamentalmente no discurso de guerra 

espiritual, também porque os candidatos evangélicos não focam os discursos nas questões 

seculares comuns das campanhas eleitorais, como saúde, educação, habitação, economia e 

afins, mas nas questões morais da religião, pois devem se apresentar como pessoas de muitos 

dons e que, realmente, podem ser a solução para os problemas sociais do país. Freston critica 

esse modelo de convencimento dos eleitores evangélicos, pois, para ele, os fatos têm 

demonstrado que quanto mais dons carismáticos o candidato diz possuir, mais antidemocrático 

ele é, pois ele considera que ninguém pode ocupar o seu lugar. Disserta esse autor: 
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A pergunta toca em duas feridas abertas da comunidade evangélica, 

tanto aqui como (pelo que parece) em outros países: os políticos que 

decepcionam (culpa deles? culpa da igreja?) e os líderes personalistas 

antidemocráticos dentro da própria igreja, um modelo frequentemente 

transferido para a política. (...) este é um exemplo da transferência de 

práticas do campo religioso para o campo político. Se temos na igreja 

esse modelo de líder messiânico que pensa possuir todos os dons 

carismáticos em si mesmo (ao contrário do modelo neotestamentário, 

que diz que todos os cristãos têm dons, mas ninguém tem todos os dons, 

e por isso precisamos viver e presidir em comunidade), existe a 

tendência de transferir o modelo para a nossa ação política também. 

(2012, p. 132) 

 

 Como se pode perceber, o discurso político dos pentecostais tem na verdade um 

conteúdo religioso fundamentado na crença de que há uma guerra santa que fornece e orienta a 

conduta política do “crente”, que, dependendo do contexto, dos conflitos e interesses em jogo 

nessa guerra, assume uma determinada identidade que vai sendo remodelada e estrategicamente 

acionada pelos líderes eclesiásticos, mobilizando os adeptos mediante afirmações reiteradas de 

que há discriminação aos evangélicos, ataque aos valores cristãos, ameaças de minorias morais, 

assim como limitações da liberdade religiosa. O que se põe em todo esse cenário é o risco do 

Estado laico se tornar um Estado teocrático, o que, obviamente, põe também a democracia em 

risco. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Vimos neste texto que a doutrina teológica original dos pentecostais clássicos, de 

fundamentação escatológica, orientava-se pela negação da cultura secular, em que a espera pelo 

Segundo Advento de Cristo e a realização de Seu Reino justificavam o afastamento desses 

crentes do mundo, para que se dedicassem unicamente ao projeto de salvação da humanidade 

que Deus lhes havia conferido. Para isso, a doutrina impunha regras de usos e costumes 

exteriores de confirmação da santidade em que estavam envolvidos os fiéis. Entre tantas regras, 

a doutrina pentecostal negava a cultura política, avaliada como prática pecaminosa e que 

afastava os servos de Deus da verdadeira obra divina. Mesmo com as mudanças políticas, 
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sociais e econômicas que ocorreram ao longo da história dos pentecostais, eles permaneceram 

sem participação ativa na política partidária, em razão da doutrina que enfatizava a preparação 

do Reino de Deus e a negação do Reino dos Homens. 

Com o ingresso de teologias permissivas no meio pentecostal, sobretudo, decorrente da 

chegada do deuteropentecostalismo ao Brasil, o perfil dos fiéis pentecostais começou a mudar, 

impulsionando inovações doutrinárias de distensionamento das regras duras de conduta que 

identificavam esses religiosos, provocando, gradativamente, mudanças de orientação teológica 

que permitiram as lideranças pastorais a combaterem a alienação deliberada dos crentes e a 

incursão gradativa das igrejas no meio político. Como salientado, parte dessa mudança estava 

apoiada no discurso de cumprimento do mandamento de pregação do Evangelho, cerne do 

proselitismo pentecostal, que justificaria a inserção de seus pregadores em todos os meios 

sociais onde pudessem lançar seus apelos de conversão. O crescimento desse proselitismo levou 

os pastores a iniciarem as pregações radiofônicas e marcou o interesse das igrejas em 

adquirirem emissoras de rádio, lançando-as no jogo político das concessões de emissoras, até 

que, finalmente, nos anos 1980, a assunção de teologias liberais nas igrejas tradicionais 

permitiram que definitivamente os pentecostais ingressassem na disputa eleitoral pelos cargos 

eletivos da Câmara dos Deputados, principalmente, porque a Constituinte de 1988 lhes dava a 

oportunidade de defenderem os interesses dos evangélicos, fossem eles quais fossem, apesar de 

que as concessões de emissoras de rádio, pelo viés pragmático, e a defesa dos valores cristãos, 

pelo viés moralista, amparassem fortemente a participação dos líderes evangélicos na seara 

política. 

A hipótese da mudança teológica como fundamento de inserção dos pentecostais no 

jogo político-eleitoral, defendida neste texto, obviamente, não esgota o assunto, ela estabelece 

relações possíveis que ajudam a entender a complexidade entre religião e política, e 

particularmente, entre evangélicos pentecostais e política no Brasil contemporâneo. Tal 

hipótese põe em debate também a questão de saber se a participação dos pentecostais, cujo 

fundamento de ação política continua sendo a doutrina teológica, agora reinterpretada, é uma 

ampliação da democracia, uma realização de representatividade de determinado segmento da 

sociedade brasileira, uma consequência do processo de secularização ou um retrocesso das 

instituições políticas antecedendo ataques ao Estado laico brasileiro.  

Nesta descrição, pode-se observar a polissemia na experiência pentecostal brasileira, 

experiência que está em permanente transformação, de maneira que não pode ser compreendida 

mediante teorias tradicionais, reduções científicas ou metáforas. O Pentecostalismo brasileiro é 
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muito complexo para ser analisado apenas sob o ponto de vista político, que, aliás, para ser 

condizente com a realidade, requer a compreensão da teologia pentecostal.  

 Essa polissemia, que dificulta a análise política dos evangélicos, contribuiu para que as 

diversas vertentes pentecostais se misturassem, como descrito neste texto, apontando que nos 

dias atuais essas vertentes convivem no tempo e no espaço, compartilhando a prática cúltica e 

doutrinária, tendo a mesma matriz religiosa, distinguindo expressamente do Protestantismo 

Histórico, que continua resistente, sem concessões ao ambiente cultural, visto como algo que 

deve ser mudado, transformado; ao contrário dos pentecostais, que se tornaram flexíveis, 

adaptando-se à cultura, assumindo uma fluidez doutrinária que lhes permitiu adotar novidades 

teológicas e comportamentais. Essa flexibilidade tem poder de atração de novos fiéis, seja 

porque expõe o esgotamento do catolicismo romano, seja porque o misticismo do povo 

brasileiro, influenciado pela religiosidade indígena e africana, contribui para a aceitação da 

doutrina pentecostal, que inclui interferências mágicas na realização da vida cotidiana dos 

adeptos.  

 Essa condição de limitação do racional pelo pensamento mágico dos pentecostais 

também contribuiu para que as igrejas evangélicas ingressassem na esfera do privado, 

principalmente por meio de ações sociais, o que permitiu mobilizações que avançaram para a 

esfera política, ao mesmo tempo em que, necessariamente, a doutrina ia sendo flexibilizada para 

isso, constituindo uma das maiores contradições da radicalização da Modernidade no Brasil, 

qual seja, a ameaça ao Estado laico.  

 Por fim, ao introduzir elementos simbólicos da doutrina pentecostal no espaço político, 

esses religiosos concluem que estão santificando a política por meio dos princípios cristãos, que 

são antíteses da corrupção, cujo combate a ela justificaria o ingresso dos evangélicos na política 

partidária, pois o espaço político é, conforme pregam, dominado por forças satânicas, e nessa 

guerra santa a vitória dos ungidos de Deus é condição necessária para a transformação da 

sociedade. Todo esse movimento se realiza tendo como fundamento impulsionador, como 

defendido neste texto, a mudança na doutrina teológica dos pentecostais clássicos, sobretudo, a 

assunção no meio evangélico da Teologia da Prosperidade, que não foi tratada especificamente 

aqui, mas que é, indubitavelmente, a dimensão ideológica que sustenta o discurso de 

secularização das igrejas pentecostais e, consequentemente, a permissão doutrinária para que 

esses religiosos atuem na política defendendo um projeto de poder teocrático, em que a 

democracia e o Estado laico são relativizados em nome do reino de Deus.  
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ANEXO 

 

 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O regime democrático, a laicidade do Estado, as relações entre religião, política e 

sociedade e a teologia dos evangélicos são pontos de partida para uma descrição interpretativa 

da participação desses religiosos na política brasileira, num momento em que a ocupação dos 

espaços políticos desses distintos atores tem produzido o amálgama entre a política e a religião 

e tornado seus limites invisíveis e seus territórios flexíveis, com frequentes sobreposições e 

transcendências de valores religiosos nas esferas políticas. Entre os evangélicos, o segmento 

pentecostal tem sido o que mais cresce tanto demograficamente quanto eleitoralmente, com 

nítidas possibilidades de continuar crescendo. No contexto atual, a descrição desse fenômeno 

pretende responder à pergunta crucial sobre as razões que levaram os pentecostais a 

participarem da política, considerando que: 

 

Se a doutrina original dos pentecostais clássicos considera a política como 

experiência mundana e pecaminosa, qual foi a causa que os levou a ingressarem na política 

partidária nos últimos anos? 

 

Inicialmente, será descrito o aspecto histórico do pentecostalismo clássico e as doutrinas 

basilares que configuraram a sua estética. Será indicada a doutrina de afastamento do mundo, 

que compunha a dogmática original dos pentecostais, como o obstáculo que impedia a ação 

político-partidária dos seus primeiros adeptos, muito mais do que os fatores socioeconômicos 

envolvidos e bastante alegados pelos estudiosos. Em seguida, o movimento de ressignificação 

dessa doutrina será descrito como a causa necessária e suficiente que permitiu a inserção desses 

religiosos na seara política. Por fim, percorrendo essas mudanças doutrinárias e de 

comportamento do pentecostalismo clássico, expõe-se a relação desse movimento com a 

política, analisando a transformação e uso dos seus signos religiosos utilizados como amparos 

aos projetos políticos. 
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JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES 

 

Não apenas o Congresso Nacional atravessa uma das suas piores crises de 

representatividade, mas também toda a ordem política brasileira, de todos os Poderes e entes da 

Federação. Num quadro político como esse é possível que a sociedade assuma comportamento 

de despolitização, substituindo a política por outra experiência social, como a religião, por 

exemplo.  

Essa condição propiciou o surgimento da ação política como parte da experiência 

religiosa no seio das igrejas evangélicas, de maneira que desde a redemocratização do país os 

evangélicos têm ampliado significativamente os seus espaços de atuação no consórcio político. 

Contrariando a imagem de que o evangélico não se mistura à política, passaram a lançar 

candidaturas próprias, com grande visibilidade a partir das eleições para o Congresso 

Constituinte, em 1986. O expressivo número de evangélicos na Câmara dos Deputados está, 

todavia, disperso entre vários partidos, de modo que os interesses dos grupos evangélicos no 

Brasil não são identificáveis nos partidos políticos, mas na atuação coesa dos deputados em 

temas que eles julgam serem de conteúdo moral e religioso.  

Mesmo com poucos referenciais teóricos sobre esse tema, o presente texto se propõe a 

descrever o fenômeno fazendo um recorte para tratar especificamente da atuação política dos 

pentecostais clássicos, por ser consentâneo que eles rejeitavam a política como parte da conduta 

social, pois simbolizava o poder mundano. Considera-se que o texto contribui para a ampliação 

das formulações teóricas sobre o fenômeno aqui abordado, sobretudo, porque aponta para uma 

hipótese ainda não testada de clarificação dessa atuação política. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Geral 

 

Descrever o fenômeno dos evangélicos na política, fazendo um inventário da teologia e 

orientações doutrinárias dos pentecostais clássicos, cuja reinterpretação secularizada permitiu-

lhes a ação político-partidária. 
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Específicos 

 

a. Identificar historicamente e institucionalmente os movimentos evangélicos no Brasil.  

b. Apontar as diferenças doutrinárias fundamentais entre pentecostais, deuteropentecostais 

e neopentecostais, suficientes para desmistificar os vínculos entre moral religiosa e 

representação política dos evangélicos. 

c. Considerar a secularização da doutrina pentecostal como causa para a permissão da ação 

político-partidária dos pentecostais. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A dificuldade deste projeto foi encontrar publicações com a abordagem específica feita 

aqui, pois, comumente, são publicações que tratam de aspectos eleitorais ou da atuação 

legislativa dos parlamentares. Nessa condição, dois autores serão primordiais como referência 

teórica, porque são os que possuem pesquisas amplas e profundas sobre a participação política 

dos evangélicos. 

Paul Freston (2006) em Religião e Política, sim; Igreja e Estado, não: os evangélicos e 

a participação política, vai balizar nossa descrição tanto da moral religiosa, como da ação 

política dos evangélicos. Na obra citada, ele vai mostrar que o Estado deve ser laico, que o 

Estado não deve patrocinar igrejas ou religião, mas que, todavia, religião e política podem ser 

associadas. Nesse sentido, esse autor fará algumas considerações doutrinárias sobre o propósito 

ético da participação política do cristão, apontando para a utopia de justiça social existente no 

verdadeiro Cristianismo. 

Ricardo Mariano (2012) em Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no 

Brasil, faz um inventário da evolução do comportamento político dos evangélicos tradicionais, 

apontando as mudanças que ocorreram no seio pentecostal referentes a costumes e doutrinas, 

cruciais para inserir o evangélico no jogo político pelo poder, considerando que as análises 

acadêmicas sobre o tema estão defasadas, pois desenvolvidas na realidade existente das décadas 

de 1960/1970, quando os evangélicos não disputavam o jogo eleitoral em decorrência da 

orientação doutrinária.  

 

 

 



39 
 

METODOLOGIA 

 

Vivemos um período de caos, de indeterminismo e de incerteza, fazendo com que os 

métodos científicos nem sempre deem conta do compromisso de orientar a produção do 

conhecimento. Mesmo com sua importância, o método não deve ser um roteiro de criação 

totalmente previsível do conhecimento, pois muitos conhecimentos são produzidos até mesmo 

acidentalmente. De modo que não vejo que exista um algoritmo no raciocínio que nos levará a 

um conhecimento infalível da realidade. Assim, o presente projeto não fará uso de um método 

em particular, mas caminhará por vários métodos, alguns de viés, outros, explicitamente, 

buscando ampliar as possibilidades de análise e obtenção de respostas para o problema proposto 

na pesquisa. Dito isso, dois métodos serão balizas para a pesquisa aqui proposta.  

O primeiro é o método hipotético-dedutivo. Proposto por Karl Popper, apresenta o 

seguinte raciocínio:  

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para 

tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas 

conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se 

consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa 

tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no 

método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método 

hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para 

derrubá-la. (GIL, 1999, p. 30). 

 

 O segundo método, Grounded Theory, é uma metodologia desenvolvida por Glaser e 

Straus (1967) para aprimorar a capacidade dos cientistas sociais na geração de teorias relevantes 

para a pesquisa sociológica. Destina-se a diminuir o grau de abstração, tornando importantes as 

observações empíricas que serão feitas a partir de dados estatísticos, por exemplo. Se aplica a 

fechar a lacuna existente entre a teoria e a pesquisa empírica, aprimorando principalmente os 

métodos para testar as teorias e não propriamente para o estudo da teoria. Conforme Antonio 

Carlos Gil (1999), é uma metodologia para desenvolver teoria fundamentada em dados que são 

sistematicamente coletados e analisados. É um método qualitativo, tendo, portanto, muitas 

semelhanças com os demais métodos qualitativos, tais como a etnografia (estudo descritivo e 

interpretativo da realidade do grupo) e a fenomenologia, ou seja, quando há uma forte ênfase 

na subjetividade da realidade construída pelos respondentes. 


