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RESUMO 

 

A presente pesquisa estuda o fator religioso na campanha à presidência de 2018 do 

candidato Jair Messias Bolsonaro em face do princípio constitucional da laicidade no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ante a evolução jurídica da laicidade nas 

constituições brasileiras e sua relevância no Estado Democrático de Direito, 

delimitamos nossa análise aos parâmetros da Constituição Federal de 1988. 

Amparados nas teorias do Direito, da Sociologia da Religião, e da Ciências da 

Religião, o estudo traz à baila as relações entre cidadania, liberdade e laicidade; 

religião, política e voto. Trata-se de uma análise ampla entre evangélicos e política no 

Brasil no século XXI e foca os vínculos entre o candidato Jair Messias Bolsonaro e as 

lideranças pentecostais com ênfase na Assembleia de Deus. Faz parte do nosso estudo, 

as representações religiosas na pré-campanha e durante o primeiro e segundo turno do 

período eleitoral de 2018; o apoio de eleitores ao candidato que sinaliza pauta política 

com discurso militar religioso; e a relevância do voto religioso evangélico como 

alavanca e estratégia de campanha capaz de influenciar eleitores por intermédio de 

líderes evangélicos que verbalizaram suas escolhas no espaço privado e público. A 

investigação se apoia na revisão de literatura relevante das áreas de conhecimento 

acima mencionadas. Contempla análise qualitativa de dados coletadados 

sistematicamente em veículos de comunicação selecionados. O fator religioso na 

política é estudado sobe o conceito de representações religiosas na campanha do 

candidato Jair Bolsonaro. Quanto ao método, trata-se de pesquisa bibliográfica, 

sedimentada em livros, revistas, artigos, sites e normas legais. 

 

Palavras-Chave: Laicidade, Evangélicos, Política, Eleições 2018, Jair Messias 

Bolsonaro.  
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ABSTRACT 

 

 

This research studies the religious factor in the 2018 presidential campaign of 

candidate Jair Messias Bolsonaro in the face of the constitutional principle of 

secularism in the Brazilian legal system. In view of the legal evolution of secularism 

in Brazilian constitutions and their relevance in the Democratic State of Law, we 

delimit our analysis to the parameters of the Federal Constitution of 1988. Supported 

by the theories of Law, Sociology of Religion, and Sciences of Religion, the study 

brings discusses the relationship between citizenship, freedom and secularism; 

religion, politics and voting. It is a broad analysis of evangelicals and politics in Brazil 

in the 21st century and focuses on the links between candidate Jair Messias Bolsonaro 

and Pentecostal leaders with an emphasis on the Assembly of God. It is part of our 

study, the religious representations in the pre-campaign and during the first and second 

round of the electoral period of 2018; voter support for the candidate who signals 

political agenda with religious military discourse; and the relevance of the evangelical 

religious vote as a lever and campaign strategy capable of influencing voters through 

evangelical leaders who verbalized their choices in the private and public space. The 

investigation is based on the review of relevant literature in the areas of knowledge 

mentioned above. It includes qualitative analysis of data collected systematically in 

selected communication vehicles. The religious factor in politics is studied under the 

concept of religious representations in the campaign of candidate Jair Bolsonaro. As 

for the method, it is a bibliographic research, based on books, magazines, articles, 

websites and legal norms. 
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INTRODUÇÃO 

 

A participação de parlamentares cristãos na política brasileira é uma crescente 

desde as últimas duas décadas do século XX e desponta no século XXI com aqueles 

que se declaram oficialmente evangélicos e que assumem suas crenças nos espaços 

públicos, bem como se valem das suas doutrinas religiosas como embasamento para 

votar, legislar e executar normas às quais todos são submetidos. Nas últimas eleições 

(2018) essa questão, objeto de estudo desta dissertação, adquiriu contornos inéditos. 

Em um país laico e democrático de direito como o Brasil, é perfeitamente 

admissível que as comunidades religiosas tenham suas pautas políticas e que essas se 

entrelacem com os dogmas religiosos aos quais se vinculam. Sendo o Brasil um país 

plural, o espaço público da política, absorve e retrata essa diversidade, inclusive com 

integrantes evangélicos, que ora representam organizações religiosas como 

Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus, ora as suas candidaturas são 

totalmente independentemente do vínculo com as organizações religiosas, como no 

caso de parlamentares presbiterianos, batistas e metodistas. Todavia, essa 

diferenciação não significa que no momento do voto, a fé de âmbito privado não seja 

levada para a esfera pública, seja por consciência individual ou por filiação 

institucional religiosa.  

Assim, embora os parlamentares evangélicos sejam considerados na sua 

coletividade pertencentes a uma mesma classe parlamentar, a Bancada Evangélica, a 

Frente Parlamentar Evangélica ou a Bancada da Bíblia, essa unicidade interna e 

aparente nem sempre ocorre.  As pautas de interesses desse nicho religioso político, 

divergem-se em institucionais e morais. As pautas institucionais caracterizam-se pela 

busca de benefícios e no interesse econômico das igrejas, como imunidades; isenções 

fiscais; concessão de rádio e TV e alvarás de construção e funcionamento. As pautas 

morais que não são convergentes, mas se aproximam estão direcionadas na defesa 

dogmática e na imposição da ordem social hegemônica como, a descriminalização do 

aborto; a readequação sexual; a criminalização da homofobia; legalização das drogas; 

entre outros.  
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 Na campanha presidencial de 2018 o eleitorado contou no primeiro turno com 

a candidatura oficial de treze presidenciáveis. A agenda religiosa para alguns deles 

foi parte de estratégia de campanha na busca de alianças com líderes religiosos e suas 

respectivas igrejas, objetivando conquistar um maior número de eleitores.  

É possível constatar através dos estudos que os candidatos com no mínimo 1% 

dos votos tiveram, em graus diversos, alguma aproximação com líderes evangélicos. 

Os vínculos com lideranças religiosas evangélicas que perdurou o período eleitoral, 

seja de primeiro ou segundo turno, influenciaram diretamente no posicionamento de 

grande parte do povo brasileiro, revelando assim o perfil dos candidatos 

presidenciáveis mais votados e do eleitor brasileiro.   

O presidenciável Jair Messias Bolsonaro, firmou sua campanha de primeiro e 

segundo turno, fundamentalmente pautado na bandeira da crença em Deus, no resgate 

da família e da moral cristã e, como resultado disso, na prosperidade da Nação 

Brasileira. Para isso contou com o apoio de influentes líderes evangélicos como o 

Pastor Edir Macedo fundador e líder máximo da Igreja Universal do Reino de Deus; 

Pastor Josué Valandro Junior, fundador da Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro; 

Bispo Robson Lemos Rodovalho fundador da Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra; Pastor Marco Antônio Feliciano da Catedral do Avivamento; Pastor Silas Lima 

Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Já o candidato 

Fernando Haddad, católico, procurou estreitar relações com a Igreja Católica, sem 

rejeitar o apoio para o segundo turno também de integrantes e líderes das Igrejas 

Assembleia de Deus, Metodista e Batista, entre outras congregações.   

A laicidade é por vezes estudada sob o prisma comparativo entre países que são 

declarados propriamente laicos. Esse fato decorre do posicionamento e atuação do 

Estado em face do espaço da religião no país. Assim, em virtude da laicidade na 

Constituição Federal do Brasil de 1988, se faz necessário percorrer os passos do seu 

surgimento, alcance, efeito e violação no cenário político nacional, durante as 

eleições presidenciais de 2018.    

O Estado laico é aquele que não adota religião oficial no seu texto 

Constitucional e permite a liberdade de consciência, crença e culto, bem como 

garante o direito de não crer. Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, vedou implicitamente a teocracia, o estado confessional e o estado ateísta. 



13 
 

Diante desse contexto, é proposto como parte dessa pesquisa um estudo sobre a 

laicidade no aspecto jurídico normativo nas Constituições brasileiras e sua relevância 

frente ao direito à liberdade e ao pleno exercício da cidadania, como um fator de 

transformação e fundamento do Estado Democrático de Direito.  

O fator religioso no Brasil se expressa por meio de múltiplas facetas e não se 

restringe ao espaço privado, mas está presente no dia a dia da sociedade e permeia o 

espaço público, bem como o campo político.  Uma vez que, a Constituição Federal de 

1988 garante a liberdade de consciência, de crença e culto, firmando o direito de 

liberdade religiosa sob a égide do Estado Democrático de Direito e que expressa os 

sujeitos de direito e define quais são os direitos desses sujeitos, o princípio da laicidade 

passa a ser implícito e norteador do ordenamento jurídico brasileiro e fundamento para 

o pleno exercício da cidadania, seja no espaço privado ou público.     

Muitos fatores, representações, agendas e posicionamentos políticos dos 

candidatos à presidência permearam cearas consideradas religiosas de cunho moral 

como, aborto, drogas, sexo e religião. Todas elas, conhecidas temáticas polêmicas e 

inegociáveis, enquanto outros se esquivaram de posicionar-se.  

Com ênfase na trajetória eleitoral dos candidatos de primeiro turno e que se 

sustentaram para o segundo turno, como no caso de Fernando Haddad e Jair Messias 

Bolsonaro, utilizamos como critério de escolha para o presente estudo, o candidato 

que se destacou pelo vínculo político-religioso no campo evangélico. Consideramos 

não somente o período de campanha eleitoral de primeiro e segundo turno, mas a 

proximidade retroativa com lideranças religiosas e com temáticas reconhecidamente 

conservadoras como: defesa a vida; a família e a moral.  

Nesse sentido, direcionamos nossos estudos a campanha eleitoral do 

presidenciável Jair Messias Bolsonaro precisamente de 16 de agosto à 28 de outubro 

de 2018, período esse delimitado por corresponder ao início da permissão pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a realização de propaganda eleitoral, como 

comícios, carreatas, distribuição de materiais impressos, dentre outras formas. Assim, 

o estudo busca retratar a relevância e influência do fator religioso no campo público 

no qual o político Jair Messias Bolsonaro passou a usufruir com a formação de 

lideranças evangélicas, especificamente no caso da campanha eleitoral de 2018.   A 

pesquisa foca no vínculo estabelecido entre Bolsonaro e evangélicos, mas perpassa 
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por lideranças católicas, cuja aproximação também foi pretendida por Bolsonaro.  É 

relevante salientar que o estudo trilhado faz uma abordagem do presidenciável Jair 

Messias Bolsonaro que enveredou sua candidatura firmando-a em diversas 

representações religiosas e no discurso militar baseado em argumentos como ética, 

honestidade, patriotismo, proteção da família, salvação da sociedade brasileira, como 

um de seus pilares.  

Sob o invólucro da fé, do considerado politicamente correto, da democracia, 

das liberdades individuais e em oposição a corrupção, a descriminalização do aborto, 

ao casamento de pessoas do mesmo sexo e a legalização das drogas, é que a campanha 

do presidenciável Jair Messias Bolsonaro, despertou nossa atenção. Com fulcro nos 

slogans “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos” propusemos uma pesquisa 

bibliográfica sobre a teoria da laicidade no Brasil e seus desdobramentos durante a 

campanha eleitoral de primeiro e segundo turno do candidato, em face dos noticiários, 

discursos e alianças religiosas como estratégia política 

Durante o período de agosto a outubro de 2018, foram coletados dados 

relevantes publicados em periódicos e revistas digitais. O arquivo girou em torno da 

aproximação do político com o campo religioso evangélico. Toda essa unificação de 

informações, corroborou na construção do objeto de pesquisa.  

As questões que norteiam este estudo restringem-se à tarefa de estudar a 

relevância do fator religioso em face da laicidade constitucional brasileira na 

campanha eleitoral de 2018, por parte do presidenciável Jair Messias Bolsonaro. Pode 

ser sintetizada sob a égide de alguns aspectos relevantes dentro de dois campos de 

conhecimento, do direito e da sociologia da religião, cujas perspectivas, conceitos e 

teorias corroboram e fundamentam o fim proposto.  

 Laicidade e fator religioso são questões que desencadeiam polêmicas no átrio 

da sociedade, na política e nos meios de comunicação. Quando suscitadas nos 

discursos, sua dualidade ora sustenta intolerância, ódio e autoritarismo, ora representa 

a verdade, honestidade, segurança, prosperidade e fé em Deus. 

Foram necessárias algumas contextualizações importantes que identificam o 

fator religioso na campanha presidencial de 2018. A primeira destas contextualizações 

diz respeito à laicidade, sob o prisma do ordenamento jurídico brasileiro e sob o viés 

da sociologia da religião onde os conceitos de “laicidade”, “liberdade”, “autonomia” 



15 
 

e “cidadania” são explorados. A segunda trata do “vínculo religioso evangélico” e a 

influência do “voto religioso” no contexto político nacional brasileiro, em virtude do 

aumento do número de evangélicos, sua ascendência no espaço político e a influência 

no posicionamento de lideranças evangélicas.  E, finalmente, o terceiro retrata as 

representações religiosas durante a campanha presidencial de primeiro e segundo 

turnos, onde “religião e “política” se fundem sob a ótica de bandeiras e lemas como a 

crença em Deus, o resgate da família, a moral cristã, o respeito à vida, à democracia e 

a dignidade da pessoa humana, por intermédio do slogan Brasil acima de tudo e Deus 

acima de todos. 

O Brasil é um Estado laico constitucionalmente desde 1891, ou seja, não elegeu 

nenhuma religião como oficial e da Igreja se apartou, possibilitando na Constituição 

Federal vigente, a liberdade religiosa, de consciência, de crença e de culto, bem como 

o tratamento igualitário a todos os cidadãos e religiões. Nesse contexto, uma 

indagação surge como ponto de partida. A laicidade é um fator relevante de 

transformação e fundamentação do Poder Estatal e da Política na sociedade 

brasileira?  

As igrejas evangélicas têm participado cada vez mais da vida política do país, 

buscando defender suas pautas e seus interesses políticos, econômicos e religiosos, 

mediante apoio dos seus representantes e aliados que comungam das mesmas 

aspirações. Nesse sentido, no que diz respeito a laicidade do Estado brasileiro, para 

o evangélico defensor da presença de líderes políticos religiosos ou religiosos 

políticos no espaço público, seja no âmbito legislativo, executivo ou judiciário ou no 

campo federal, municipal e estadual, o que está em jogo é o direito à liberdade e à 

igualdade na defesa das suas pautas conservadoras, embora não seja de toda unânime 

entre igrejas e lideranças evangélicas. Abordagens como a preservação da família 

tradicional em detrimento da união civil de pessoas do mesmo sexo; em defesa da 

vida contra a descriminalização do aborto; em defesa da moral sexual e valores cristão 

é que nos permite fazer questionamentos, como os seguintes, qual é a compreensão 

da laicidade e posicionamento frente a ela dos grupos evangélicos que deram suporte 

à campanha do candidato Bolsonaro? Como o presidenciável Jair Messias Bolsonaro 

se articulou com as lideranças das Igrejas Pentecostais e Batistas em relação a 

campanha eleitoral de 2018?  
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O posicionamento e compreensão da laicidade dos grupos evangélicos que 

deram suporte à campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro podem consistir no 

reconhecimento efetivo do princípio estatal no tocante a liberdade religiosa e no apelo 

da identidade que os assemelham, representando o candidato em questão a única 

alterativa de salvação, colocando o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, 

conforme seu principal slogan de campanha.  Todavia, posicionamentos contrários 

também foram alvo de coleta, o que nos aguça indagar, quais elementos religiosos 

foram explorados na campanha do presidenciável Jair Messias Bolsonaro como 

veículo de influência no eleitorado e transgressão da laicidade constitucional? 

A influência do voto religioso na política faz parte de análises doutrinárias que 

corroboram com o nosso estudo frente as eleições presidenciais de 2018. O voto 

religioso tem o condão de direcionar e transformar um candidato à agente eleito, uma 

vez que líderes e denominações eclesiásticas influenciam o eleitorado na escolha 

partidária ou pessoal do candidato. Todavia, teoria diversa aborda sua irrelevância 

diante da liberdade do eleitor no exercício efetivo da cidadania por intermédio do voto 

que é personalíssimo, direto e secreto. Nessa celeuma, surgem dois questionamentos:  

É possível afirmar que o voto religioso foi essencial para alavancar a campanha do 

candidato Jair Messias Bolsonaro? Qual a tônica do discurso adotado pelo candidato 

Jair Messias Bolsonaro, declarado católico, ao ser eleito com a maioria de votos 

válidos, frente a outros candidatos declarados oficialmente evangélicos?  

A abordagem sobre laicidade, religião, política e suas ramificações, não é 

inédita, pois estudos, análises, e reflexões por cientistas de diversos ramos já 

exploraram essa temática e refletiram sobre a relação de aproximação e de repulsa 

entre elas, considerando por vezes o enfoque sociológico, político, teológico e 

filosófico dos conceitos e finalidades. Todavia, ainda são poucos os artigos 

científicos, dissertações ou tese publicadas que tenham como abordagem a campanha 

eleitoral do presidenciável Jair Messias Bolsonaro durante as eleições de 2018, sob o 

prisma da laicidade.  

Sob essa ótica, à presente pesquisa, se faz de grande utilidade acadêmica e 

social, pois engloba o enfoque positivo jurídico do princípio da laicidade brasileira e 

ao mesmo tempo sua função social prática diante do crescente patamar que angariou 
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a relação religião e política na sociedade brasileira e as representações religiosas 

como veículo de influência, ideologia e poder. 

Em seu objeto geral, este trabalho se propõe, estudar a importância do fator 

religioso na campanha à presidência de 2018 do candidato Jair Messias Bolsonaro 

em face do princípio constitucional da laicidade no ordenamento jurídico brasileiro.  

Como objetivos específicos foram estabelecidas as tarefas de: revisar a laicidade 

nas constituições brasileiras e sua relevância no Estado Democrático de Direito no 

período pós -ditadura; analisar a relação entre o candidato Jair Messias Bolsonaro e 

lideranças das Igrejas evangélicas no contexto da campanha presidencial de 2018; 

analisar a influência do voto religioso na campanha do candidato Jair Messias 

Bolsonaro e analisar as representações religiosas vinculadas ao candidato Jair Messias 

Bolsonaro na campanha à presidência de 2018. 

Trabalhamos com abundante material eleitoral, todavia focamos no primeiro 

turno, no período de 23/09 à 07/10 e no segundo turno, no período de 14/10 à 28/10, 

pois retratam os dias que antecedem ao momento decisivo no exercício da cidadania 

política pelos eleitores, por intermédio do voto, e porque nesse período os noticiários 

intensificam seus noticiários.  

Diante da problemática, as questões que norteiam este estudo restringem-se à 

tarefa de estudar a campanha do presidenciável Jair Messias Bolsonaro com enfoque   

no fator religioso em face da laicidade constitucional brasileira e que são sintetizadas 

sob a égide de três campos especificadamente do conhecimento, do Direito, das 

Ciências das Religião e da Sociologia da Religião, cujas perspectivas, conceitos e 

teorias corroboram e fundamentam o fim proposto na abordagem de seus capítulos.  

No primeiro capítulo contamos com uma literatura especializada e abrangente 

no âmbito do campo do conhecimento acima citado, sendo que o critério adotado na 

seleção dos estudos, artigos e reflexões, tiveram como pressuposto uma chave de 

leitura alicerçada no desenvolvimento e fundamentação no que tange a finalidade do 

Estado em relação à “laicidade”, “cidadania”, “democracia” e “modernidade” e seus 

desdobramentos na sociedade.  A revisão bibliográfica selecionada justifica-se por 

ter sido objeto de análise, debates e seminários durante o cumprimento dos créditos 

no programa de mestrado e complementadas com bibliografias sugeridas durante a 

orientação.  Todo o material pesquisado e utilizado é físico e foi dividido por 
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temáticas cronológicas com enfoque político, sociológico ou jurídico para facilitar o 

manuseio e sua abordagem.  

O segundo capítulo se debruça no vínculo religioso evangélico no contexto 

eleitoral presidencial de 2018. Nesse diapasão utilizamos a literatura especializada, 

cuja teoria ampara a ascendência de evangélicos no campo político no século XXI. 

Para o desenvolvimento desse capítulo foi necessário também valer-nos das pesquisas 

publicadas digitalmente no CENSO do IBGE de 2010; Estatística do DIAP 

(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar),  Tribunal Superior Eleitoral 

e dados coletados em materiais digitais como, a título de exemplo, revista VEJA, 

Folha de São Paulo, Isto É, que retroagiram ao ano de 2018, objetivando aflorar a 

proximidade do candidato com o universo evangélico, seja por intermédio direto na 

representação de fé, como a divulgação do batismo do presidenciável, filiação 

partidária ou militância de pautas consideradas morais e conservadoras cristãs. 

O terceiro capítulo foi dedicado à análise das representações religiosas 

evangélicas na campanha presidencial do candidato Jair Messias Bolsonaro e a 

relevância dos pentecostais com ênfase na Assembleia de Deus. Todavia, 

perpassamos relatar à aproximação do Bolsonaro com lideranças católicas durante o 

segundo turno. Outras formas de representações religiosas como o atentado contra o 

candidato, a agenda religiosa, além das manifestações patriotas que permearam todo 

o período eleitoral. 
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CAPÍTULO I - A LAICIDADE BRASILEIRA E SUA RELEVÂNCIA PÓS-

DITADURA 

 

A ênfase da nossa abordagem, nesse primeiro capítulo, fundou-se na revisão das 

constituições brasileiras frente a laicidade do Estado sob o enfoque dos respectivos 

preâmbulos e dispositivos normativos que promovem sustentação e alicerce no 

caminho evolutivo e modernizante do Estado Democrático de Direito na relação entre 

“laicidade”, “cidadania” e “fator religioso”. 

 

1.1 Retrospectiva constitucional da laicidade no Brasil 

A palavra “constituição”, conforme o Dicionário Jurídico, ACQUAVIVA 

(2000, p. 368), vem do latim cum + stituto, constitutio, constituere (constituir, 

construir, edificar, formar, organizar). Em termo jurídico e político, a Constituição 

é a lei fundamental do Estado. Assim a Constituição é um documento com caráter 

normativo, e não apenas descritivo das atribuições dos governantes de um Estado.  

A Constituição Imperial de 18241, outorgada pelo Imperador D. Pedro I, por 

Graça de Deus e em nome da Santíssima Trindade, estabelecia a religião Católica 

Apostólica Romana como oficial, sendo permitido aos adeptos das demais religiões 

somente o culto doméstico. Assim, com fulcro no artigo 5º da Constituição Política 

do Império, temos:  

Art.5. A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião 

do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto 

doméstico, ou particular em casa para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior do Templo. 

 

                                                           
1BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824. “DOM PEDRO 

PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, 

e Defensor Perpetuo do Brazil : Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos 

o Povos deste Imperio, juntos em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o 

Projecto de Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações para serem depois presentes á 

nova Assembléa Constituinte mostrando o grande desejo, que tinham, de que elle se observasse já como 

Constituição do Imperio, por lhes merecer a mais plena approvação, e delle esperarem a sua individual, 

e geral felicidade Politica : Nós Jurámos o sobredito Projecto para o observarmos e fazermos observar, 

como Constituição, que dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte: 

CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL. EM NOME DA 

SANTISSIMATRINDADE.”Disponível:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitu

icao24.htm>. Acesso em: 10jan.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
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O Imperador deixou exposto na Carta Magna que a legitimação ao exercício do 

seu poderio era na dogmática da fé oficialmente estabelecida, ou seja, o Catolicismo 

Apostólico Romano.  

Portanto, na época, a Carta Magna retratava em seus dispositivos o vínculo do 

Estado e a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, especificou-se a vedação a 

liberdade de culto, mas admitiu a liberdade de crença, talvez considerando a 

pluralidade religiosa como fato social presenciado desde o período colonial.   

Entretanto, a Constituição ainda estabelece no seu art. 95, III, que: 

Art.95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para serem nomeados 

Deputados. Exceptuam-se: 

I- Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na forma dos 

Arts.92 e 94. 

II-Os Estrangeiros naturalizados 

III-Os que não professarem a Religião do Estado 

 

Diante do exposto, constatamos que somente os declarados católicos 

estavam aptos a fazer parte da ceara pública, pois a opção religiosa era um dos 

requisitos essenciais exigidos pela Carta Magna para serem elegíveis ao cargo de 

deputado.  Porém, o dispositivo constitucional previsto no artigo 179, V, garantia 

aos cidadãos brasileiros que não professassem a fé católica, a garantia de não ser 

perseguido por motivo religioso, desde que respeitasse o Estado e a Moral Pública, 

como se observa do dispositivo abaixo: 

 

Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brasileiros que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, e é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 

seguinte. 

[...] 

V. Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não ofenda a Moral Publica. 

 

A Constituição Política do Império, foi pautada na Constituição francesa de 

1814 e foi marcada pela centralização do poder administrativo - político, tendo em 

vista tratar-se de um governo monárquico.   

Com a Proclamação da República do Brasil, que ocorreu em 15 de novembro 

de 1889, foi elaborado o Decreto nº 119-A2, de 07 de janeiro de 1890 que estabeleceu 

                                                           
2BRASIL. Decreto nº 119-A, de 07 de janeiro de 1890. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm>. Acesso em: 10jan.2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm
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a separação da Igreja e do Estado, extinguiu o padroado, consagrou a liberdade de 

culto, além de outras providências, como se comprova a seguir: 

 

Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados 

federados, expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, 

estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear differenças entre os 

habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por 

motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas. 
Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de 

exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem 

contrariadas nos actos particulares ou publicos, que interessem o exercicio 

deste decreto. 
 Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos 

individuaes, sinão tabem as igrejas, associações e institutos em que se 

acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituirem e 

viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem 

intervenção do poder público. 
Art. 4º Fica extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e 

prerogativas. 
          

Portanto, o referido Decreto em epígrafe exerceu papel fundamental na 

Constituição de 1891, que constitucionalizou o não confessionalismo e procurou 

demonstrar a separação do Estado e da Igreja, já no próprio Preâmbulo.  

O Preâmbulo de uma Constituição pode ser definido como documento de 

intenções do diploma, e consiste em uma certidão de origem e legitimidade do texto 

e uma proclamação de princípios, demonstrando a ruptura com o ordenamento 

constitucional anterior e o surgimento jurídico de um novo Estado. É de tradição em 

nosso Direito Constitucional e nele devem constar os antecedentes e enquadramento 

histórico da Constituição, bem como suas justificativas e seus grandes objetivos e 

finalidades (MORAES, 2012, p.17). 

Sobre a relevância jurídica do preâmbulo, ensina Moraes:  

Preâmbulo, por não ser norma constitucional, não poderá prevalecer contra 

o texto expresso da Constituição, e tampouco poderá ser paradigma 

comparativo para a declaração de inconstitucionalidade, porém, por traçar 

as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição, será uma 

de suas linhas mestras interpretativas (MORAES, 2012, p.18).  

 

O Preâmbulo da Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil de 1891, 

não fez menção a nenhum dogma religioso que pudesse vincular o Estado à alguma 

ceara religiosa e assim estabeleceu:  
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Nós, os Representantes do Povo Brazileiro, reunidos em Congresso 

Constituinte, para organizar um regimen livre e democratico, 

estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte CONSTITUIÇÃO 

DA REPUBLICA  DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL.3 

 

 Seguindo a linha coerente do Preâmbulo Constitucional, promove o artigo 72, 

parágrafos 2º à 7º da Constituição de 1891, a igualdade de todos perante a lei, a 

liberdade de culto de quaisquer confissões religiosas, somente o reconhecimento do 

casamento civil, a secularização do cemitério público, a vedação de subvenção oficial 

e proibição de relações de dependência ou aliança com o Governo da União, ou dos 

Estados, bem como o ensino leigo ministrado nos estabelecimentos públicos.4 Assim, 

estabeleceu-se a separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, sedimentou-se a 

laicidade. 

A Carta Magna de 1891, que recebeu a influência da Constituição norte -

americana de 1787, consagrou o sistema de governo presidencialista, a forma de 

governo republicana e conseguiu irradiar a separação da Igreja e do Estado, em todas 

as demais Constituições que a sucederam, portanto nesse diapasão da instalação da 

laicidade no ordenamento jurídico brasileiro, Fajardo, expõe: 

Assim, quando o princípio da laicidade foi introduzido na primeira 

constituição republicana, no final do século XIX, temos um país 

historicamente conectado ao catolicismo e cujos protestantes, bem como os 

representantes de outras vertentes religiosas, ainda não haviam conquistado 

espaço significativo na arena pública. Quanto aos pentecostais, estes se 

apresentam no campo religioso brasileiro trinta anos depois da introdução 

da ideia de laicidade na constituição (2016, p.278).  

 

É pressuposto da laicidade a manifestação de múltiplas expressões religiosas 

no espaço público, sem que o Estado se posicione ou sobrepuja uma religião em 

detrimento das demais. Assim, com a Constituição de 1891, o Estado passou a ser 

                                                           
3 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-

fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>. Acesso em: 10jan.2019. 
4 Artigo 72, §2º Todos são iguais perante a lei; § 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem 

exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens, observadas as 

disposições do direito comum; § 4º A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita. § 5º Os cemiterios terão caracter secular e serão administrados pela autoridade municipal, 

ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, 

desde que não offendam a moral publica e as leis; § 6º “Será leigo o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos”; § 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações 

de dependencia, ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados. BRASIL. Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-

532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>. Acesso em: 10jan.2019. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
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reconhecidamente moderno e regido pelo direito positivo, longe da intromissão da 

aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja.  

O Preâmbulo da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

1934 firmava que: 

Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em 

Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um 

regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça 

e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL. 5 

 

Observa-se pelo Preâmbulo da Constituição que a menção da Assembleia 

Constituinte dirige sua confiança em Deus na validação dos dispositivos 

constitucionais referentes ao regime democrático e na garantia da unidade, liberdade, 

justiça, bem estar social e econômico da Nação. 

 Sob a égide da supremacia do interesse coletivo, a Constituição admite no seu 

artigo 17, III, a possibilidade colaborativa do Estado e da Igreja, assim, a Igreja 

resgata seu poder sob o manto da relevância do interesse coletivo ao lado do Estado.6 

A doutrina afirma, com tranquilidade, que o texto de 1934 sofreu forte 

influência da Constituição de Weimar da Alemanha de 1919, evidenciando a 

perspectiva de um Estado social de direito (LENZA, 2011, p.106).  

A Constituição de 1934, com influência alemã, manteve o princípio da 

separação entre Igreja e Estado, mas também introduziu outras mudanças como: a 

criação de feriados religiosos; o reconhecimento dos efeitos civis do casamento 

religioso; a permissão da manutenção de cemitérios particulares; a inclusão da 

disciplina religiosa nas escolas; e o serviço militar alternativo para os eclesiásticos 

(MACHADO, 2012, p.31).  

Assim a Carta Promulgada foi reconhecida como inovadora e progressista 

principalmente na reorganização do Estado e nos direitos trabalhistas, mas por outro 

lado, embora tivesse mantido a inexistência de religião oficial em um país não 

confessional, foi considerada um retrocesso em face da Constituição anterior.  

                                                           
5Brasil. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-

publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10jan.2019. 
6 Artigo 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - ter relação de 

aliança ou dependência com qualquer culto, ou igreja sem prejuízo da colaboração recíproca em prol 

do interesse coletivo. Disponível em: Acesso em: 10jan.2019. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
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A Carta de 1937, foi apelidada de “Polaca” em razão da influência sofrida pela 

Constituição polonesa fascista de 1935. Além de fechar o Parlamento, o Governo 

manteve amplo domínio do Judiciário e a Federação foi abalada pela nomeação dos 

interventores. Os direitos fundamentais e as garantias constitucionais foram 

enfraquecidos e os partidos políticos foram dissolvidos, todavia para atrair o apoio 

popular, se consolida as Leis do Trabalho e importantes direitos sociais, como o 

salário mínimo (LENZA, 2011, p.109).    

A Constituição outorgada de 1937 não trouxe no seu Preâmbulo a invocação a 

Deus ou grandes modificações no que tange a separação da Igreja e Estado do que já 

era previsto na Constituição anterior. Podemos destacar todavia, o artigo 122 que 

firmava, “todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e 

livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as 

disposições do direito comum, as exigências de ordem pública e dos bons costumes”.7  

O texto constitucional foi inspirado nas ideias liberais da Constituição de 1891, 

nas ideias socialistas da Constituição de 1934 e na ordem econômica, procurou 

harmonizar o princípio da livre iniciativa com o da justiça social. Tratava-se da 

redemocratização do País, repudiando-se o Estado totalitário que vigia de 1930 

(LENZA, 2011, p.113). 

O diploma legal manteve a forma de governo republicana, a forma federativa 

do Estado e constitucionalizou a pluralidade dos partidos políticos. No que tange a 

religião, o país continuou com a inexistência de religião oficial, embora no seu 

Preâmbulo expressasse a importância da proteção de Deus sob os representantes do 

povo brasileiro, conforme se verifica:  

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de 

Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime 

democrático, decretamos e promulgamos a seguinte CONSTITUIÇÃO 

DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL.8 

 

 

                                                           
7 BRASIL.Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-

532849-publicacaooriginal-15246-pl.html. Acesso em: 10jan.2019 

 
8BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível 

em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-

publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10jan.2019.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html


25 
 

 A Constituição de 1946 foi suplantada pelo Golpe Militar de 1964, embora 

existindo formalmente, o país passou a ser governado pelos Atos Institucionais e 

Complementares, que restringiram a democracia, suspendendo inclusive os direitos 

políticos e cessando os mandatos legislativos. O texto de 1946 sofreu 21 Emendas 

Constitucionais, 4 Atos Institucionais e 37 Atos Complementares (LENZA, 2011, 

p.115-116).  

Nas Constituições de 19679 e 196910, o Brasil continua sem religião oficial, 

embora permaneça a menção “Sobre a Proteção de Deus” nos Preâmbulos. Todavia, 

é sabido que embora a Igreja Católica tenha perdido o status de religião oficial nas 

constituições posteriores a Constituição Imperial, nunca deixou de se beneficiar do 

Estado, em detrimento de outros grupos religiosos. Segundo Machado: 

Ainda que tenham ocorrido mudanças nos dispositivos de regulação 

jurídica da relação entre Igreja e Estado nas constituições de 1945, 1967, 

1969 e 1988, essas alterações não eliminaram os privilégios concedidos à 

Igreja Católica que continuou a se beneficiar, mais do que qualquer outro 

grupo religioso, dos auxílios financeiros, das isenções de impostos e das 

parcerias com as agências governamentais (2012, p.31). 

 

A Constituição democrática e liberal de 198811, sofreu a influência da 

Constituição portuguesa de 1976 e adotou a república como forma de governo; o 

presidencialismo como sistema de governo e a forma federativa do Estado.  

A partir da Constituição de 1988, os direitos humanos ganham relevo 

extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o documento mais abrangente de 

direitos humanos adotado no Brasil.  

A Constituição de 1988 manteve a laicidade do Estado Brasileiro ao dispor 

expressamente no artigo19, I, que: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-

lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 

de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 

interesse público; 

                                                           
9BRASIL. Constituição do Brasil de 1967. Disponível 

em:  <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1960-1969/constituicao-1967-24-janeiro-1967-

365194-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10jan.2019. 
10BRASIL. Constituição do Brasil de 1969. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso 

em: 10jan2019. 
11BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

10jan2019. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1960-1969/constituicao-1967-24-janeiro-1967-365194-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1960-1969/constituicao-1967-24-janeiro-1967-365194-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


26 
 

 

A promulgação da Constituição de 1988, menciona a sua instalação “Sobre a 

Proteção de Deus”, como o disposto abaixo: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 

a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL.12 
 

Lenza (2011) aborda a irrelevância jurídica do preâmbulo do texto constitucional 

de 1988 ao invocar a promulgação da Constituição sob a proteção de Deus. O autor 

em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal entende que o 

preâmbulo não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, mas atua como 

norte interpretativo das normas constitucionais. Segundo Lenza: 

Um direito fundamental vai até onde começa outro e, diante de eventual 

colisão, fazendo-se uma ponderação de interesses, um deverá prevalecer 

em face do outro se não for possível harmonizá-los (2011, p.883). 

 

 

Tal citação encontra alicerce epistemológico no imperativo categórico kantiano, 

para o qual, a liberdade de um sujeito vai até onde começa a do seu próximo, 

consequência da abdicação parcial de pequena fração da liberdade para a possibilidade 

de convivência em sociedade.  

A conquista da liberdade religiosa e de culto advinda no decorrer da história 

constitucional do Brasil, inclusive a garantia ao ateísmo, representa a maturidade do 

país por intermédio do seu povo e está intimamente ligada a liberdade de pensamento 

e manifestação.   

Como bem assevera Moraes, “a liberdade de convicção religiosa abrange 

inclusive o direito de não acreditar ou professar nenhuma fé, devendo o Estado 

respeito ao ateísmo” (MORAES, 2012, p.47). 

Segundo Casanova,  

Não existe democracia sem liberdade religiosa. Na verdade, o livre 

exercício se destaca como um princípio normativo democrático em si 

mesmo. O princípio do não estabelecimento, inversamente, é defensável e 

necessário apenas como meio para o livre exercício e para a igualdade de 

direitos. O não estabelecimento torna-se politicamente necessário para a 

                                                           
12 Ibidem. 
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democracia onde quer que uma religião oficial reclame o monopólio sobre 

o território do Estado, impeça o livre exercício da religião e desrespeite o 

princípio da igualdade de direitos para todos os cidadãos (2010, p.8). 
 

A Constituição Federal13 reza no artigo 5º, VI, VII e VIII, que:         

                       [...] 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias;   

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 

nas entidades civis e militares de internação coletiva;   

VIII- ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei. 

 

 

A liberdade de consciência constitui o núcleo básico de onde derivam as demais 

liberdades do pensamento. É nela que reside o fundamento de toda a atividade 

político-partidária, cujo exercício regular não pode gerar restrição aos direitos de seu 

titular (MORAES, 2012, p.46). 

Conforme preceitua Santos Junior: 

Embora a confecionalidade estatal seja uma característica comum a todas 

as constituições republicanas, houve desde a primeira Constituição, 

promulgada em 24 de fevereiro de 1891 até a Constituição atual, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, algumas alterações significativas no 

que se refere ao modelo de separação. Aqui no Brasil o tratamento da 

questão da laicidade estatal em nível constitucional está aparentemente na 

contramão da tendência que tem sido registrada na Europa de um 

distanciamento cada vez maior entre a organização política e as 

organizações religiosas (2017, p. 73).  

 

 

O Estado que se constrói cotidianamente com base na diversidade e na liberdade, 

advindas da pluralidade, avança na direção de garantir as liberdades que serão 

respeitadas no espaço público, garantindo um leque de escolhas na vida privada de 

cada um (FISCHMANN, 2016, p.312).  

Segundo Fischmann: 

O Estado laico ao promover esse espaço público de respeito à dignidade da 

pessoa humana, reconhece cada pessoa como individuo para tomar 

decisões sobre sua vida, permite um espaço de justiça pelo reconhecimento 

atribuído a todos como sendo de igual valor em face da cidadania; na busca 

da compatibilização dos direitos no cotidiano, propicia um espaço de 

construção da paz social e reconhecimento de cada cidadão e cidadã como 

capazes de viver o respeito aos outros (2016, p.313).  

                                                           
13 Ibidem. 
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A laicidade no Brasil sempre esteve encharcada de tendências, tornando-a fraca 

e superficial, uma vez que o Estado nunca conseguiu desvincular-se totalmente das 

influências do cristianismo, marcado pela histórica interferência da Igreja Católica na 

administração pública e, pela presença também, das igrejas evangélicas na política 

nacional.  

Nas últimas décadas, os evangélicos passaram a alcançar e a exercer relevantes 

papéis em disputas eleitorais não só no âmbito legislativo, mas também no executivo, 

bem como a influenciar nas apresentações de projetos de lei e votações por intermédio 

de alianças da bancada religiosa, cujos interesses em determinados temas, 

especificamente ligados a moral, aos bons costumes, em prol da família e da vida, 

consolidam um discurso tradicionalista conservador que é compartilhado e ratificado 

se não por todos, pela maioria daqueles que se encontram na bancada da Bíblia e por 

seus adeptos. 

 

1.2 O princípio da laicidade e o exercício da cidadania no Brasil 

 

                Laicidade e Cidadania, embora não tenham semelhanças semânticas ou 

proximidade conceitual, são harmônicas e interdependentes no Estado Democrático 

de Direito, e pressupostos para garantir o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Assim, nos leva a crer que à ausência de uma acarreta a limitação ou extinção da 

outra, o que coloca em risco a democracia, os direitos e as garantias fundamentais.  

Ao buscar aprofundar o conceito de cidadania, dentre os diversos aspectos 

definidos, é necessário refletir primeiramente se os direitos básicos fundamentais à 

sobrevivência humana estão sendo garantidos, para somente após, pensar no 

exercício da cidadania, a qual é concretizada tanto pelo poder de participação 

política na tomada de decisões, como no gozo dos direitos fundamentais.  

Dentre os direitos fundamentais para exercício da cidadania está a liberdade, 

incluindo aqui precisamente a liberdade religiosa, garantida pela instituição do 

Estado laico, no qual todos os cidadãos tem o direito de crença, de culto, de 

pensamento e de expressão, elegendo uma ou mais ou nenhuma religião, conforme 

sua conveniência e no efetivo exercício de sua liberdade.  
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Para tanto, a trajetória histórica do percurso da cidadania no Brasil está 

intimamente ligada a mutação do Estado confessional para um Estado laico e 

garantidor das liberdades. 

Assim, o conceito de laicidade e cidadania por serem palavras polissêmicas, 

abrem possibilidades sob um enfoque mais plural na sua abrangência, pois sua 

fixação leva em conta as realidades nacionais e civilizatórias pelos quais a relação 

entre Religião, Estado, Direito e Modernidade se relacionam e se sustentam, inclusive 

em comparação com outros países.  

Conforme De Plácido e Silva:  

Laico do latim laicus, é o mesmo que leigo, equivalendo ao sentido de 

secular, em oposição do de eclesiástico, ou religioso. O que não tem 

caráter religioso, como por exemplo, na expressão Estado Laico, a 

designar o Poder Público que não se vincula a qualquer confissão religiosa 

– separação entre a Igreja e o Estado (2008, p.461).   

 

 

É com a separação jurídica entre Estado e Igreja que o conceito de Estado laico 

ganha força. Conforme preceitua Rivera (2010, p. 118), “de um Estado confessional 

ou defensor de determinada religião passa-se a uma ordem estatal leiga”.  

Os dicionários frequentemente incluem “secular” e “leigo” como sinônimos, 

embora exista pequena diferença. O termo “leigo” tem origem latina (laicus) e 

grega(laikós). Como adjetivo latino, define-se em oposição às ordens sacras ou como 

alheio a um assunto qualquer. O substantivo grego significa comum, ordinário ou 

vulgar (RIVERA, 2010, p.116).  

No caso do Brasil Imperial, o regime do Estado era confessional, uma vez que 

declarava ser o catolicismo a religião oficial do Estado, conforme Constituição 

Imperial de 1824, já retratada anteriormente. Somente em 1891 é que 

constitucionalmente o Estado Brasileiro passa a ser laico e se mantém até os dias 

atuais.  

A concepção estatal moderna exige a separação jurídica entre Estado e igreja e 

garante a liberdade dos cidadãos em ambos os poderes. A igreja católica ainda exerce 

forte influência sobre as pessoas e não poucas vezes sobre o Estado, especialmente 

na América Latina (sem exceção) e nos países católicos da Europa. Não são poucos 

os países latino– americanos em cuja constituição a Igreja católica aparece como 

“religião preferencial” ou mesmo “oficial (RIVERA, 2010, p.119). 
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 Nesse sentido, embora muitos países hoje sejam declarados laicos, não 

necessariamente a separação de Igreja e Estado ocorreu no mesmo grau e com o 

mesmo desdobramento. Segundo Camurça:  

É pois na abordagem comparativa que se pode demonstrar a diversidade 

de forma pelas quais os Estados modernos se relacionam com as religiões 

resultando em diferentes modos de regulação do religioso ou regime de 

laicidade (2017, p.857).  

        

A laicidade pode significar não só a separação do Estado e da Igreja, mas a 

própria rejeição da religião, ou seja, o Estado nesse caso é ateu, portanto, algumas 

vezes se demonstra hostil frente as religiões e sua atuação independentemente de ser 

no espaço público ou privado.  Muitos Estados modernos, embora não haja apoio a 

determinada religião, portanto são separatistas, todavia não as hostiliza e aceita sua 

presença.  Por outro lado, ainda podemos falar em uma outra modalidade de Estado 

laico, no qual o Brasil é exemplo, ou seja, o Estado como garantidor da liberdade de 

crença, consciência e culto (FISCHMANN, 2016).  

Quatro cenários, não necessariamente na mesma direção e configuração da 

laicidade no Brasil são apresentados, ou seja, ações religiosas no campo da moral 

inibindo iniciativas de defesa de direitos de minorias e direitos humanos; 

entronizações de símbolos religiosos em ambientes laicos e públicos, onde ambas 

implicam em movimento de expansão da religião no espaço público; ações para 

retirada de símbolos religiosos na esfera pública e ações jurídico-legais contra a 

intolerância e vilipêndio religioso, que redundam em movimentos de contenção desta 

expansão religiosa através de legislação e marcos legais (CAMURÇA, 2017, p.861-

862) 

Interessante observar que a laicidade, como fundamento do Estado brasileiro, é 

argumento de defesa tanto para religiosos fervorosos como para os laicos, uma vez 

que a laicização tem um enfoque jurídico institucional.  

Os anos 80 foi marcado por lutas e conquistas por uma sociedade mais digna e 

igualitária, cujo reconhecimento legal se fundou na Constituição Federal de 1988, 

denominada como a Constituição Cidadã.   

A cidadania, conforme preceitua o artigo 1º, II, da Constituição Federal de 1988, 

é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, bem como a 
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dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do mesmo artigo e diploma legal, 

senão vejamos: 

 Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: I–a soberania; II–a 

cidadania; III–a dignidade da pessoa humana; IV–os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V–o pluralismo político.14  

 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana são partes do alicerce do Estado Democrático do Brasil, que em 1988 

enxergou o homem em sua complexa necessidade civil, social e política. Todavia, no 

dizer de Telles: 

No entanto, é preciso que se digue que os avanços são frágeis e as 

conquistas são difíceis numa sociedade regida por uma gramática social 

muito excludente, em que o eventual atendimento de reinvindicações está 

longe de consolidar direitos como referência normativa nas relações 

sociais, em que, por isso mesmo, práticas de representação e negociação se 

generalizam com dificuldade para além dos grupos mais organizados 

(1993, p.4).  

 

Portanto, falar em cidadania significa também falar em acesso aos direitos 

civis, políticos e sociais e não somente a sua previsão no ordenamento jurídico 

brasileiro. Numa lógica em que, à ausência não somente legal, mas principalmente 

vivencial de um deles configure uma parcialidade cidadã, uma lacuna a ser 

preenchida através da busca da dignidade da pessoa humana por intermédio das 

relações sociais. 

Como problema que inquieta e choca a sociedade, a pobreza é percebida 

como efeito indesejado de uma história sem autores e responsabilidades. Nesse 

registro aparece como chaga aberta a lembrar a todos o atraso que envergonha um 

país que se acostumou a se pensar como o “país do futuro”, de tal modo que a 

eliminação das desigualdades é projetada para a ação esclarecida de um Estado capaz 

de promover crescimento e progresso que haverão de absorver os que foram até agora 

deles excluídos. Como espetáculo, visível por todos os lados, a pobreza aparece, no 

entanto, no registro da patologia, seja nas evidências da destituição dos miseráveis, 

que clamam pela ação protetora e assistencial do Estado, seja nas imagens da 

                                                           
14 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

10jan2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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violência associada à pobreza desmensurada e que apelam para a intervenção estatal 

preventiva, mas sobretudo repressiva (TELLES, 1993, p.2-3). 

A questão social sempre esteve arraigada na sociedade brasileira, sendo a 

pobreza um fator preponderante e desencadeador das mais diversas desigualdades. 

Vista como um mal a ser erradicado, a pobreza se faz presente nos discursos políticos, 

nas falas públicas de líderes de diversos segmentos sociais e pelo próprio Estado 

brasileiro, por intermédio de seu diploma legal.   

O artigo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

enfatiza o objetivo do Estado, conforme texto abaixo: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.15  

 

Podemos assim dizer que, o preceito legal em epígrafe, representa mais uma 

meta a ser alcançada do que necessariamente uma obrigatoriedade do Estado 

Democrático de Direito. Consideramos o cumprimento real dessa meta, um avanço 

significativo em relação ao alcance da cidadania plena, a qual só pode ser possível 

pelo acesso aos direitos previstos e pelo fortalecimento dos vínculos sociais.  

Assim, o enfoque na cidadania aqui pretendido pode ser dividido em Direitos 

Civis, Direitos Sociais e Direitos Políticos, representando o alcance desses, uma meta 

para o exercício pleno das prerrogativas do Estado Democrático de Direito e a 

promoção da dignidade da pessoa humana em seu âmbito social.  

Os direitos civis podem ser compreendidos no art. 5º da Constituição Federal 

da República, o qual tem o status de cláusula pétrea, por representar direitos 

fundamentais da pessoa, conforme caput a seguir:  
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes.16 

 
 

                                                           
15 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

10jan2019. 
16 Ibidem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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O caput do artigo 5º da Constituição Federal, enquanto dispositivo introdutório, 

tem-se a laicidade estatal implicitamente presumida, por intermédio da garantia da 

inviolabilidade à liberdade, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, em garantia 

ao pleno exercício das liberdades constitucionais pelos cidadãos, inclusive no tocante 

a liberdade de crença e de culto, é que o Estado democrático de direito se apresenta,  

Estado laico. 

A conquista da liberdade religiosa e de culto advinda no decorrer da história 

constitucional do Brasil, inclusive a garantia ao ateísmo, representa a maturidade do 

País por intermédio do seu povo e está intimamente ligada a liberdade de pensamento 

e manifestação.   

Os incisos VI, VII e VIII do artigo 5º da Constituição Federal, reza que:  

                            [...] 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias;   

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 

nas entidades civis e militares de internação coletiva;   

VIII- ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei. 17 

 

A liberdade de consciência constitui o núcleo básico de onde derivam as demais 

liberdades do pensamento. É nela que reside o fundamento de toda a atividade 

político-partidária, cujo exercício regular não pode gerar restrição aos direitos de seu 

titular (MORAES, 2012, p.46). 

A palavra liberdade deriva do verbo latim libertas, de liber (livre), que 

genericamente indica a condição de livre ou estado de livre. Conforme o Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2010, p. 477), liberdade significa “direito de agir como 

quiser, independência”. 

A Liberdade como um atributo natural do ser humano, tem início na consciência, 

todavia não é um dom, mas uma conquista que decorre lentamente ao longo da história. 

Portanto, a liberdade deve ser estimulada, de tempos em tempos e isso se dá pela 

modernização e luta por direitos que também são construídos ao longo da história.  

                                                           
17 Ibidem 
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Segundo Nalini (2012, p. 423),“o Direito é uma ferramenta a serviço da paz, da 

harmonia e da liberdade. Sem ele, haveria o retorno a barbárie”.  Assim, o Direito tem 

a missão de tornar o ser humano cada vez mais livre, ou seja, baseia-se no livre-

arbítrio, sendo que a existência de liberdade pressupõe a possibilidade de agir de forma 

diversa do ato realizado.   

A liberdade pressupõe pensar e agir conforme a convicção do sujeito, todavia o 

seu pleno exercício será garantido por princípios constitucionais que ao mesmo tempo 

se depara com o paradoxo das normas restritivas. Assim, o nosso ordenamento jurídico 

protege constitucionalmente a liberdade, mas também restringe de certo modo seu 

pleno exercício focado inclusive em outros bens considerados supremos. 

  Nessa seara, a liberdade de consciência, crença religiosa, convicção filosófica 

ou política, são vertentes da garantia constitucional do direito à liberdade que na sua 

escusa pelo Estado, compromete o pleno exercício da cidadania, da democracia e da 

dignidade da pessoa humana. 

A quebra histórica da “inviolabilidade da liberdade” pode ser um dos principais 

obstáculos para o avanço social da cidadania no Brasil, tendo em vista os três séculos 

de escravidão, que mesmo com a abolição, não deu conta de superar totalmente os 

resquícios do regime, principalmente pelas condições desfavoráveis em que os 

escravizados libertos ficaram, sem direitos sociais e sem emprego para um exercício 

da liberdade plena.  

A escravidão estava tão enraizada na sociedade brasileira que não foi 

colocada seriamente em questão até o final da guerra contra o Paraguai. 

A Inglaterra exigiu, como parte do preço do reconhecimento da 

independência, a assinatura de um tratado que incluía a proibição do 

tráfico de escravos. O tratado foi ratificado em 1827. Em obediência a 

suas exigências, foi votada em 1831 uma lei que considerava o tráfico 

como pirataria. (CARVALHO, 2014, p. 51).  

 

 

Devido o advento da abolição do regime escravocrata, segundo Moura 

(2003), em 1888, já na República Velha, instituída pelo Marechal Deodoro da 

Fonseca em 15 de novembro de 1889, ocorreu a substituição da mão de obra dos 

escravos por imigrantes europeus, se iniciando no Brasil uma grande política de 

“embranquecimento”, que teve na lei da terra de 1850, a base para uma política de 

exclusão total do negro em face do emigrante europeu.  



35 
 

A lei da terra, criada com clara intenção de construir um fundo que 

facilitasse a aquisição da terra pelos emigrantes europeus para assim incentivar a 

imigração, instituía que só poderia possuí-la quem a comprasse. Essa lei revogou o 

modelo de aquisição de terra anterior no qual o imperador distribuía lotes para quem 

ele achasse que merecia, se utilizando de critérios pautados no “grau de 

contribuição para a nação e no merecimento (MOURA, 2014).  

Em face dessa problemática, surge, em 1850, a chamada Lei da Terra, ou 

seja a lei nº 601, pela qual o Estado abria mão do seu direito de doar e 

colocava as terras no mercado para a venda a quem dispusesse de dinheiro 

para adquiri-las. Com esta reviravolta, o Estado passa a ser mero 

vendedor, e não distribuidor de terras de acordo com o interesse público. 

(MOURA, 2014, p. 108) 

 
 

O abolicionismo só foi possível porque o sistema estava falido e já não se 

sustentava em vários países do mundo. Os emigrantes que vieram trabalhar eram 

demasiadamente explorados através do trabalho duro que além de pagar mal, fazia 

com que vivessem devendo. Embora a política da Lei da Terra tenha tido a intenção 

de barrar o negro recém-livre da aquisição da terra e, paradoxalmente, facilitar a 

aquisição para os europeus, sabe-se que mesmo para esses, adquiri-la foi quase uma 

missão impossível (MOURA, 2014). 

Nesse contexto, a abolição da escravidão, fruto de pressões externas 

principalmente por parte da Inglaterra, não significou a inclusão do negro recém 

liberto no que aqui se denomina cidadania, uma vez que essa abolição significou 

mais um “abandono do negro” num país fortemente marcado pelo sistema de 

produção capitalista escravocrata do que a garantia de um direito fundamental como 

a liberdade.  

A Inglaterra voltou a pressionar o Brasil na década de 1840, quando se 

devia decidir sobre a renovação do tratado de comércio de 1827. Desta 

vez o governo inglês usou a força, mandando sua Marinha apreender 

navios dentro das águas territoriais brasileiras. Em 1850, a Marinha 

inglesa invadiu portos brasileiros para afundar navios suspeitos de 

transportar escravos. Só então o governo decidiu interromper o tráfico de 

maneira efetiva. (CARVALHO, 2014, p. 51).  

 

 

A atenção dada a escravidão no Brasil enquanto empecilho para o avanço dos 

direitos civis seria exagerada se não fosse o fato de à época da Proclamação da 

Independência, a população brasileira ser composta de 30% de escravos, os quais 
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tiveram papel determinante na vitória da Guerra do Paraguai. (CARVALHO, 2014, 

p. 52).  

A escravidão no Brasil está diretamente ligada também a falta de laicidade, já 

que, para o catolicismo, a única escravidão considerada pecado era a da alma, 

permitindo-se, portando a escravidão do corpo como algo natural, sem a ideia de 

pecado. A interpretação tradicional dos católicos, vigente em Portugal e no Brasil, 

era que a Bíblia admitia a escravidão, que o cristianismo não a condenava. 

(CARVALHO, 2014, p. 55).  

A laicidade enquanto reflexo da liberdade de estar ou não vinculado a uma 

religião, faz parte de uma árvore principiológica que, uma vez prejudicada qualquer 

de suas vertentes, afeta toda sua estrutura.  Assim, violar um princípio é muito mais 

grave que transgredir uma norma. 

 A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

pode representar insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra (MELO apud QUEIROZ, 2015). 

Porém, a observância formal de um princípio, não significa, necessariamente, 

o pleno exercício real da cidadania, ou seja, ainda que o Brasil, ab initio fosse laico, 

isso não significa que a escravidão seria um fato a ter sido evitado, no entanto nossa 

realidade de outrora, até os dias atuais, afeta a construção e o exercício de uma 

cidadania eficaz.  

Percebe-se, portanto, que o passado escravocrata do Brasil é um dos principais 

freios no avanço efetivo da cidadania, representado pelo racismo que além de 

perseguir as religiões de matrizes africanas e comprometendo a liberdade de crença 

e de culto, embora o Estado seja laico, apresenta um grande índice de desigualdade 

social, como se pode perceber pelo índice de Gini. 

Se considerarmos a divisão territorial do trabalho entre o campo e a cidade, 

a diferença dos valores é gritante. No ano de 2010, segundo dados do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), o Índice de Gini no 

meio rural brasileiro era de 0,727, ao passo que o mesmo dado geral para o 

país era de 0,533, o que evidencia, também, a questão da concentração 

fundiária. Também convém analisar os valores do índice de Gini no 

mundo, bem como a inserção do Brasil nesse panorama. Todavia, é 

complicada a realização de uma comparação global desse dado, pois não 
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há informações sobre ele em muitos países existentes. De toda forma, 

apesar dos recentes avanços, o Índice de Gini do Brasil é um dos piores do 

mundo, muito distante dos primeiros colocados, como Hungria (0,244), 

Dinamarca (0,247) e Japão (0,249). (PENA, 2019, p. 2).   

 

 

Esse índice serve parâmetro do nível de desigualdade em um país, o que afeta 

diretamente o conceito de cidadania e de dignidade uma vez que, o alto índice de 

pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano, coloca o país em situação desfavorável, comprometendo 

o efetivo exercício dos direitos básicos para a sobrevivência.  

Assim, diante de um índice de desigualdade social alto, cria se uma ideia de 

divisão social de classes marcada pela dominação e supremacia de uma minoria em 

detrimento da grande maioria, colocando a cidadania enquanto algo distante para 

aqueles que não dispõe de meios eficientes de sobrevivência, gerando a ideia de 

dominadores versus dominados.  

A trajetória dos dominados tem a marca da exclusão social enquanto 

processo de marginalização dos bens culturais, econômicos, políticos, de 

lazer que constituem patrimônios de certos grupos, embora haja um 

processo de integração em patrimônios familiares, afetivos, de amizade, 

de certos bens que configuram o patrimônio dos dominados inseridos 

numa relação de desigualdade. (FALEIROS, 2011, p. 74). 

 

Esses certos bens que configuram o patrimônio dos dominados está ligado a 

ideia de lugar comum, mediada pelo domínio do corpo enquanto projeto bio-político, 

bem explorado por Foucault (1979), ao falar da política social higienista.  

O capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do XIX, 

socializou um primeiro projeto que foi o corpo enquanto força de produção, 

força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, 

com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 

investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A 

medicina é uma estratégia bio-política. (FOUCAULT, 1979, p. 80). 

 

Esse controle pode ser percebido de diversas formas, levando em consideração 

desde longas jornadas de trabalho, as quais diminuem a possibilidade de intercâmbios 

entre pessoas, há um processo de vigilância que pode ser possibilitado nos atos 

cotidianos dos seres, numa lógica em que o Estado se utilizaria dos modernos 

aparelhos para vigiar e manter o controle sobre seus cidadãos.  
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Ainda sobre esse modelo e necessidade de controle sobre as pessoas, afirma 

Foucault: 

Com a Lei dos pobres aparece, de maneira ambígua, algo importante na 

história da medicina social: a ideia de uma assistência controlada, de uma 

intervenção médica é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a 

satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza não permitindo que o 

façam por si mesmos, quanto um controle pelo qual as classes ricas ou 

seus representantes no governo asseguram a saúde das classes pobres e, 

por conseguinte, a proteção das classes ricas. Um cordão sanitário 

autoritário é estendido no interior das cidades entre ricos e pobres (1979, 

p. 56). 

 

 

Essa assistência da qual fala Foucault (1979), faz parte do próximo critério 

constituinte da cidadania, os Direitos Sociais, os quais serão explorados 

resumidamente a seguir, como uma forma de compreender a situação social da 

população brasileira ao longo da história.  

De princípio basta compreender que se a igualdade, termo tão empregado 

quando se fala em Estado Democrático de Direito, fosse um conceito indispensável 

para se alcançar a cidadania, certamente essa estaria muito mais longe do que 

aparenta. Entretanto, a ideia de cidadania aqui está mais ligada ao acesso a direitos 

básicos como saúde, educação, laser, cultura e religião.  

Quanto aos Direitos Sociais, só a partir da Era Vargas é que se tem uma 

presença mais significativa do governo na promoção da assistência social, uma vez 

que, antes, a interferência do governo era considerada uma ofensa para os valores do 

liberalismo econômico, não existindo no período do Império sequer leis trabalhistas.  

O governo pouco cogitava de legislação trabalhista e de proteção ao 

trabalhador. Houve mesmo retrocesso na legislação: a Constituição 

republicana de 1891 retirou do Estado a obrigação de fornecer educação 

primária, constante da Constituição de 1824. Predominava então um 

liberalismo ortodoxo, já superado em outros países. Não cabia ao Estado 

promover a assistência social. A Constituição republicana proibia ao 

governo federal interferir na regulamentação do trabalho. Tal 

interferência era considerada violação da liberdade do exercício 

profissional. (CARVALHO, 2014, P. 67).  

 
 

Assim, no que diz respeito à educação, o Brasil só percebe a necessidade de 

investir no combate ao analfabetismo a partir da década de 1930, após a onda 

desenvolvimentista, para a qual o analfabetismo representava um retrocesso e um 

obstáculo para o progresso e desenvolvimento do país, conforme Freire (2014).  
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No campo da legislação social, apenas algumas tímidas medidas foram 

adotadas, a maioria delas após a assinatura pelo Brasil, em 1919, do 

Tratado de Versalhes e do ingresso do país na Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), criada nesse mesmo ano. Influenciou também a ação 

do governo a maior agressividade do movimento operário durante os anos 

da guerra. Havia muito os operários vinham cobrando medidas que 

regulassem a jornada de trabalho, as condições de higiene, o repouso 

semanal, as férias, o trabalho de menores e de mulheres, as indenizações 

por acidente de trabalho. (CARVALHO, 2014, p. 68).  

 

 

No Brasil, por muito tempo, se exerceu o que Carvalho (2014) chama de 

cidadania em negativo. Não se tinha classes de trabalhadores organizada para poder 

reivindicar ou nortear as ações do governo até 1930, correspondendo a nação 

brasileira a uma extensa dimensão de terras com uma população dispersa.  

Mesmo com a tímida legislação, como a criação do Código de Menores e a 

regulamentação do trabalho nas cidades, essas leis eram encharcadas de ineficácia, 

sem nenhuma utilidade prática, ficando a interferência do governo a cargo da polícia, 

o que se dava de forma desproporcional, favorecendo o mais forte na relação 

beligerante.   

Só a partir da década de 1930 é que o país começa a avançar rapidamente em 

relação aos direitos sociais, criando legislações mais eficazes, a exemplo da 

Consolidação das Leis do Trabalho, e buscando reduzir os problemas sociais com 

ações como a criação do salário mínimo e da aposentadoria por tempo de serviço, 

iniciando assim um pequeno avanço rumo à cidadania (CARVALHO, 2014, p. 91).  

Telles (1993), entende que a cidadania fundada no trabalho regular e 

regulamentado por lei, como condição de acesso aos direitos sociais, explicita o 

sentido mais perverso de uma tradição de cidadania. E justificando seu 

posicionamento, afirma a autora que:  

A posse de uma carteira de trabalho, mais do que uma evidência 

trabalhista, opera como uma espécie de rito de passagem para a existência 

civil. Rito de passagem que revela o que Bourdieu define como poder 

simbólico de nomeação, que cria identidades sociais, que faz indivíduos, 

grupos ou classes existirem socialmente, que lhes atribui um modo de ser 

em sociedade, mas que no mesmo ato, joga para uma existência bastarda, 

indiferenciada, todos os que não foram ungidos pelo poder do nome. Na 

tradição brasileira, a regra formal que prescreve o acesso aos direitos 

sociais desdobra-se em algo como uma lei moral que julga a pertinência 

do indivíduo na vida em sociedade, o seu direito a existir socialmente e a 

ser reconhecido como cidadão: para ter direitos e acesso a uma existência 

legítima, o indivíduo tem que provar ser um trabalhador responsável, com 

uma trajetória ocupacional identificável em seus registros, persistente na 

vida laboriosa e cumpridor de seus deveres (TELLES, 1993, p. 6-7). 

 



40 
 

 

Quanto aos Direitos Políticos, último ponto analisado para se falar em cidadania 

de forma mais eficaz, após um breve resumo dos Direitos Civis e dos Direitos Sociais, 

é a partir também da década de 1930 que ocorrem modificações significativas após a 

Proclamação da República em 15 de novembro de 1989.  

Quanto a amplitude, a mobilização atingiu vários estados da federação, 

além da capital da República; envolveu vários grupos sociais: operários, 

classe média, militares. Oligarquias, industriais. Quanto à organização, 

multiplicaram-se os sindicatos e outras associações de classe; surgiram 

vários partidos políticos; e pela primeira vez foram criados movimentos 

políticos de massa no âmbito nacional (CARVALHO, 2014, p. 102).  

 

 

Começa o que Freire (2014) chama de emersão popular, no sentido de uma 

maior participação ativa do povo, num contexto marcado pela exclusão da maior parte 

da população em relação ao sufrágio universal por conta do alto índice de 

analfabetismo até então ainda incômodo.  

Esse pequeno avanço nos direitos políticos logo é interrompido pelo golpe de 

1964, lançando o Brasil em uma Ditadura Militar por 21 anos, causando o exílio e 

desaparecimento de diversas pessoas acusadas de subversão pelo regime, 

comprometendo mais uma vez o conceito de cidadania diante da falta de liberdade de 

expressão e política.  

Após o fim da Ditadura Militar, o Brasil é beneficiado pela Constituição 

Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, a qual prevê uma série de avanços 

na proteção dos seus cidadãos, abrindo uma oportunidade para a efetivação de fato 

do verdadeiro sentido da cidadania.  

Entretanto, entre o texto da Carta Magna e a efetivação dos direitos por ela 

previstos, na prática existe uma distância a ser percorrida.  Portanto, reitera-se o 

entendimento de que a previsão legal dos direitos representa mais uma meta ou um 

alvo a ser perseguido do que uma obrigação do Estado. 

Com a redemocratização o Brasil abre espaço normativo para a redução das 

desigualdades sociais e possibilita a inclusão de mais pessoas no exercício efetivo da 

cidadania, levando em consideração o exercício simultâneo dos direitos civis, sociais 

e políticos, mesmo não se podendo ainda falar em plenitude desse exercício.  

É importante lembrar que, não se podia falar em cidadania de forma plena no 

período militar pela falta de liberdade de opinião, com a redemocratização, embora 
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cessado o autoritarismo, a intensificação de diversas crises lançou o Brasil em uma 

situação de péssimo índice de Desenvolvimento Humano, colocando diversas 

famílias para viverem abaixo da linha da pobreza, para as quais a cidadania ainda era 

algo distante.  

Depois de um longo aprofundamento no nível de desigualdade social e pobreza 

entre o final da década de 1980 até o final da década de 1990, o Brasil teve uma 

pequena redução das desigualdades sociais após o governo do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, momento no qual surgiu a nova classe média (conhecida como classe 

C), caracterizada por um pequeno aumento na capacidade de consumo 

(CARVALHO, 2014). 

Além da grande redução da pobreza, houve pequena diminuição da 

desigualdade. O índice de Gini, que é sua medida (quanto mais alto, mais 

desigual o país) caiu de 0,6 em 1995 para 0,5 em 2013. O crescimento da 

renda dos 10% de brasileiros mais ricos entre 2001 a 2009 foi de 1,5% ao 

ano, ao passo que a renda dos 10% mais pobres foi de 6,8% ao ano. A 

tendência é positiva. Mas o caminho a frente ainda é longo. O Brasil 

ocupa posição vergonhosa no cenário mundial no que se refere à 

desigualdade: é o 13° pior país nesse quesito, segundo dados do Pnud 

(CARVALHO, 2014, p. 241). 

  

 

Percebe-se, portanto, que mesmo com os avanços acima mencionados, quando 

se junta os requisitos do acesso aos direitos civis, sociais e políticos, o alcance da 

cidadania em sua plenitude social ainda continua sendo uma meta a ser alcançada, 

pois falta uma consciência social de direitos da própria sociedade. 

É impossível falar em cidadania sem que a laicidade estatal seja 

considerada, uma vez que, ser cidadão é estar amparado e beneficiado pelos direitos 

fundamentais, independentemente de preceitos, orientações ou respaldo 

confessional ou mesmo legal.  Portanto, se cidadania, significar principalmente o 

gozo de direitos fundamentais em um Estado Democrático de Direito, a laicidade é 

o instrumento viável para o seu pleno exercício.  

Ao longo da história, a laicidade foi tratada de forma tendenciosa, onde os 

segmentos que a defenderam, só o fizeram para demarcar seu espaço na sociedade, 

valendo-se posteriormente da mesma intolerância, a qual sempre combateram a seu 

próprio favor.  

O conceito de laicidade adquire importância com a separação entre a Igreja 

e o Estado. De um Estado confessional ou defensor de determinada religião passa-
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se a uma ordem estatal leiga. Essa transição se deu em diferentes graus: nos países 

católicos, a Igreja exerceu influência constante sobre a cultura política, resistindo 

ao desenvolvimento da laicidade estatal, como bem assevera Rivera (2010, p.118).   

Já os primeiros protestantes que vieram para o Brasil, depositaram maior 

atenção à laicidade por acreditarem que, através dela, poderiam exercer sua 

liberdade de crença sem serem prosseguidos pela Igreja Católica, o que não era raro, 

fazendo do protestantismo à época do Império uma religião marginalizada.  

Para esses primeiros protestantes, o estabelecimento de um Estado laico, 

em que a união entre o trono e o altar fosse coisa do passado; a abertura 

de escolas que pudessem ensinar o povo a ler, e a ler as Sagradas 

Escrituras por eles distribuídas; eram objetivos primordiais depois do 

esforço pela conversão das pessoas ao “verdadeiro Evangelho”. 

(CAMPOS, 2015, p. 146).  

 

 

O sonho de superação da opressão da Igreja Católica, através da 

implementação de um Estado laico pareceu uma realidade conquistada para os 

protestantes quando, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República, 

marcando a ruptura entre Estado e Igreja, o que na prática não aconteceu 

definitivamente, tanto pelo poder político e representativo no corpo da sociedade 

brasileira, como pelo ainda tímido número de protestantes vivendo no país, à época.  

Assim, quando o princípio da laicidade foi introduzido na primeira 

constituição republicana, no final do século XIX, temos um país 

historicamente conectado ao catolicismo e cujos protestantes, bem como os 

representantes de outras vertentes religiosas, ainda não haviam conquistado 

espaço significativo na arena pública. Quanto aos pentecostais, estes se 

apresentam no campo religioso brasileiro trinta anos depois da introdução 

da ideia de laicidade na constituição (FAJARDO, 2016, p. 278).   

 

 

A presença da religião na vida privada sempre se chocou com a ideia de 

liberdade, genericamente falando, o que representa uma ofensa para o exercício da 

cidadania, uma vez que não se pode gozar da cidadania através do silêncio imposto, 

conforme se pode perceber na citação a seguir a respeito da recepção da notícia do 

golpe de 1889 pelos presbiterianos e metodistas.  

Por isso, não foi sem motivo que o golpe militar de 1889 foi recebido com 

muita euforia por presbiterianos e metodistas, conforme se pode ver em 

seus jornais. Para eles a Proclamação da República era um acontecimento 

muito importante para o surgimento de um Estado laico, e para o 

estabelecimento definitivo da democracia no Brasil. As liberdades 

individuais estariam garantidas no país a partir de então. (CAMPOS, 

2015, p. 147).  
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Percebe-se que, para os presbiterianos e metodistas da época, as “liberdades 

individuais” só seriam possíveis a partir da instituição de um Estado laico, 

significando, portanto, que a questão da laicidade vai para além de questões 

religiosas, interferindo na vida das pessoas como um todo e interferindo 

decisivamente no exercício da cidadania. 

A defesa da laicização do Brasil pelos protestantes era justificada também 

como a única forma de desenvolvimento, uma vez que para eles a Igreja Católica 

provocava o atraso do país e impedia a busca de alternativas viáveis para os diversos 

problemas a serem resolvidos, posto que não existia consenso entre os interesses da 

Igreja e do Estado, conforme matéria do jornal a Imprensa Evangélica abaixo 

citada.  

Uma separação absoluta é a única medida que pode pôr termo às 

discórdias e desconfianças, que em tantos países empata a votação das leis 

indispensáveis à felicidade pública. O que a Igreja quer o Estado não quer, 

e vice-versa. Nada se faz [...] os povos estorcendo-se em miséria, clamão 

inutilmente pelo pão tanto do espírito como do corpo (sic, grafia da 

época). (CAMPOS, 2015, p. 161).  

 

 

A presença de um Estado não laico, apresenta-se, portanto, como um atraso 

para o desenvolvimento do país, representando um prejuízo flagrante à cidadania, 

levando a ideia de que não pode existir cidadania sem laicidade assim como também 

não o pode sem liberdade.  

Segundo Rivera (2010, p.119), “a concepção estatal moderna exige a 

separação jurídica entre Estado e Igreja e garante a liberdade dos cidadãos em 

ambos os poderes”. 

           Um Estado confessional não significa somente a imposição de uma religião 

em detrimento das demais, mas, a ausência da liberdade em não querer religião 

alguma, de ser indiferente ou ateu, sem as preocupações baseadas em dogmas na 

tomada de decisões.  

No campo da liberdade religiosa, o princípio da igualdade reveste-se de 

uma importância crucial. A ideia de liberdade religiosa somente pode ser 

concebida num contexto de respeito à igualdade de direitos entre todos os 

cidadãos. Com efeito, somente possui liberdade religiosa quem pode 

adotar esta ou aquela opção religiosa sem recear sofrer tratamento 

discriminatório por parte da comunidade política (SANTOS JUNIOR, 

2007, p. 31). 

 



44 
 

Sabe-se que a diversidade religiosa é imprescindível para que uma sociedade se 

desenvolva de forma equilibrada. Porém, a interferência de setores religiosos na 

administração se apresenta como um problema, uma vez que a dogmática descarta a 

dialética necessária à construção de um país culturalmente desenvolvido.  

Ao Estado, laico, de direito, não cabe aplicar consuetudinariamente um conjunto 

moral religioso – católico, evangélico, mulçumano, espírita entre outros. Segundo 

Alonso (2013, p.217), “cabe ao Estado, laico, de direito, promover debates 

democráticos em torno de assuntos polêmicos, no Congresso Nacional e em outras 

instâncias do poder público”. 

Identificar as transformações que a religião, a ética e a democracia 

experimentam no mundo atual e como sua carga valorativa alterara os fundamentos da 

democracia mediante o pensar acerca do religioso, do político e da moral na sociedade, 

é de extrema relevância para a construção de uma sociedade em pró da dignidade da 

pessoa humana, sem qualquer juízo de valor. Conforme Gauchet:  

 A questão das relações entre religião e política encontra-se no centro da 

gênese das democracias.  Antes de ser um fenômeno social e político, a 

democracia dos modernos é um fato metafísico. Recolocada no contexto de 

longa duração das sociedades humanas, a democracia é a expressão por 

excelência da saída da religião (2013, p.18).  

 

Em virtude da ascendente ocupação de grupos e instituições religiosas no 

espaço público e em contra partida a resistência dos movimentos sociais, feministas 

e progressistas em face de fundamentações e dogmáticas religiosas de respostas a 

temas polêmicos que permeiam a sociedade brasileira, é que a Laicidade do Estado 

brasileiro passou a ter um lugar especial dentre os assuntos abordados. 

Segundo Rivera: 

A afirmação da diversidade religiosa é parte importante das mudanças 

religiosas contemporâneas. O direito a ter ou não uma religião e o direito 

a mudar de religião é um avanço dos direitos de cidadania que desafiam 

a eficácia do estado laico moderno (2016, p.25) 

 

Nesse sentido, a ideia de Estado laico deve levar em consideração a construção 

de um país que atenda toda a sociedade, sem distinção de qualquer natureza, 

amparando a liberdade de consciência, a diversidade religiosa e a cidadania. Assim, 

mais que um Estado que busca tutelar direitos, seja daqueles que creem em alguma 
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religião ou que não professam nenhuma fé, a laicidade tem que se fazer presente na 

vida social.  

A ausência de laicidade é uma causa de limitação da liberdade e 

consequentemente de prevalência e intervenção dogmática religiosa no exercício 

pleno da cidadania, bem como no reconhecimento do ser cidadão pelo Estado e por 

seus pares. 

 

1.3 Apontamento sobre o fator religioso na perspectiva da laicidade do Brasil 

contemporâneo 

 

O catolicismo vigorou no Brasil como religião oficial durante todo o período 

colonial e imperial, somente deixando de assumir esse lugar no Brasil República com 

promulgação da Constituição de 1891, consagrando formalmente a separação entre 

Igreja e Estado. Assim, no campo da modernidade religiosa, as mais importantes 

alterações nas bases jurídicas e políticas do Estado brasileiro foram introduzidas pela 

Constituição republicana.  

Segundo Machado: 

Como em outras sociedades, a hierarquia da Igreja Católica no Brasil se 

reposicionou na esfera pública a partir de uma série de novas formas de 

atuação na sociedade civil e na política partidária. Na primeira metade do 

século XX pode-se citar a criação da Liga Eleitoral Católica (1932), dos 

movimentos de Ação Católica (1935) e do Partido Democrata cristão 

(1945). Posteriormente, segmentos dessa instituição se engajaram na 

organização dos setores populares em várias partes do país e foram atores 

políticos importantes não só no combate à ditadura militar, mas também 

na criação do Partido dos Trabalhadores (PT). Deve-se mencionar, 

entretanto, que enquanto nas décadas de 1970 e 1980, a atuação dos 

militantes das Comunidades Eclesiais de base e da Pastoral da Terra eram 

as formas mais perceptíveis de participação dos católicos na arena 

pública, a última década do século XX foi marcada por um crescente 

engajamento dos integrantes dos movimentos de caráter tradicionalistas, 

em especial da Renovação Carismática Católica na política partidária e 

nas disputas eleitorais (2012, p. 31-32).  

 

 

Em 2009 foi aprovado no Congresso Nacional um acordo18 entre a Santa Sé e 

o Estado Brasileiro afim de garantir aproximação, intervenção e concessões 

específicas com o catolicismo que não abarcava as demais instituições religiosas. 

                                                           
18 BRASIL. DECRETO Nº 7.107, de 11 de fereiro de 2010. Estatuto Jurídico da Igreja Católica no 

Brasil. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7107.htm>. Disponível em: 04jul.2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.107-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7107.htm
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Esse fato causou desconforto entre diversos grupos representativos religiosos que 

sentiram excluídos da garantia constitucional de tratamento igualitário e não 

discriminatório. Diante desse fato, foi apresentado em 08 de julho de 2009, pelo então 

deputado federal e pastor George Hilton, filiado ao PP de Minas Gerais, a Lei Geral 

das Religiões, basicamente em uma tentativa de ampliar o acordo a pluralidade 

religiosa do Brasil.19 

A presença do religioso católico, embora sempre esteve presente na política 

brasileira e com atuação ativa, jamais dela se distanciou, não aguçou a curiosidade 

dos estudiosos das ciências sociais na esfera da religião, política e até mesmo do 

campo jurídico, como tem provocado a presença religiosa evangélica nas últimas 

décadas.  

Da mesma maneira que houve uma ascensão da atuação dos evangélicos no 

campo político, pessoas que até então permaneciam distantes da política, 

marginalizadas e silenciadas diante de uma sociedade conservadora e patriarcal. 

Começa assim, uma organização e união de esforços para exigir do Estado 

reconhecimento, tratamento isonômico e políticas públicas. Assim, surge os 

movimentos feministas e LGBTT que chamam atenção para suas causas e que exigem 

dos poderes legislativo, executivo e até mesmo do judiciário, uma mudança de 

paradigma e de agir do Estado Democrático que agora precisa olhar para as causas 

de dignidade, vida, saúde, segurança, propriedade e felicidade das chamadas minorias 

até então de modo geral sem visibilidade na sociedade brasileira.   

As duas últimas décadas foram marcadas por importantes transformações 

culturais que resultaram em uma política de aproximação do Estado brasileiro com 

os movimentos sociais que buscavam reconhecimento na sociedade Nesse período 

enquanto as feministas eram chamadas  a ocuparem postos no aparelho do Estado, 

influenciando políticas públicas na área da saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos, os segmentos de gays e lésbicas se constituíram como importantes 

atores políticos coletivos, obrigando a sociedade a debater temas polêmicos, como: a 

descriminalização do aborto; a união civil entre pessoas do mesmo sexo; a adoção de 

crianças por casais homoafetivos; a criminalização da homofobia; a inclusão de 

                                                           
19 BORGES, Iara Farias. Lei Geral das Religiões é aprovada e vai ao Plenário. Senado Notícias. 

12jun2013. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/12/lei-geral-das-

religioes-e-aprovada-em-comissao-e-vai-ao-plenario>. Acesso em: 04jul.2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/12/lei-geral-das-religioes-e-aprovada-em-comissao-e-vai-ao-plenario
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/06/12/lei-geral-das-religioes-e-aprovada-em-comissao-e-vai-ao-plenario


47 
 

cirurgias de readequação sexual entre os serviços do Sistema Único de Saúde. Ainda 

que de forma desigual, esses movimentos (viram muitas de suas propostas serem 

encaminhadas nos governos do PSDB (1995-1998 e 1999-2002) e, mais 

acentuadamente, nos dois mandatos do petista Luís Inácio Lula da Silva (2003 -2006 

e 2007-2010), (MACHADO, 2012, p. 33). 

Assim, é possível, além de outros fatores que serão abordados no decorrer da 

pesquisa no próximo capítulo, vincular o debate das propostas das minorias no 

Congresso Nacional, que outrora estavam adormecidos, com a ascendência e o 

posicionamento dos atores evangélicos coletivos na política nacional, com 

argumentos considerados conservadores ou mais liberais. Assim, é em virtude dos 

debates das pautas chamadas progressistas e a influência dos evangélicos na política 

não somente nacional, mas em toda América latina, retoma o interesse da literatura 

especializada na análise da Laicidade.   

Com base em seus estudos e diante da finalidade da laicidade, Bossio (2018), 

faz uma abordagem conceitual dos diferentes tipos de laicidade, como: separatista; 

autoritária; anticlerical; de fé cívica; de reconhecimento e de colaboração. Assim, 

diante das distinções de modelos de laicidade, afirma à autora que: 

É possível pensar analiticamente a relação entre o Estado em seus distintos 

níveis de governo e as religiões, a partir da problematização da categoria 

de laicidade em sua aplicação latino-americana (BOSSIO, 2018, p.167, 

tradução nossa). 

 

Alcalá (2018), aborda a expansão do fenômeno religioso na América Latina e 

retrata a ampliação das práticas religiosas nos espaços públicos.  O autor traz à baila 

as variações semânticas da laicidade, uma vez que seu conceito ao longo da história 

foi se modificando. Em uma explicação das quatro formas conceituais e políticas que 

se deve entender por laicidade no contexto latino-americano, o autor as identifica 

como, Laicismo; Estado Laico; Estado Pluriconfessional; Laicidade positiva e 

laicidade como regime de convivência.  

O laicismo é uma expressão anticlerical, ideologicamente excludente de 

qualquer participação das instituições religiosas no espaço público (ALCALÁ, 2018, 

p.123, tradução nossa).   
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Segundo Alcalá:  

Em termos gerais o laicismo tem servido como justificante a igreja católica 

para denunciar hostilidade e intolerância por parte do Estado e dos grupos 

sociais e associações civis a favor dos direitos civis como a interrupção da 

gravidez e de temas de identidade e orientação sexual. Mas o laicismo, se 

bem tem traços de radicalidade em seus pleitos tem transformando-se   em 

uma perspectiva para o fundamento jurídico das disposições sobre a 

presença das igrejas na vida pública na ação radical no cenário político 

(2012, p.123, tradução nossa).   

 

 

A perspectiva do Estado laico reduz a laicidade do Estado, pois deixa de ser um 

processo político extenso e concentra no Estado como instrumento que vigia e controla 

o religioso desde a lei e a política pública. Como instrumento do Estado laico pode 

assinalar com claridade o que a lei permite e sanciona a respeito das igrejas. Também 

regula as políticas públicas de saúde e educação excluindo o que pode ser uma 

profissão de fé. Emitir direcionamentos sobre a responsabilidade dos funcionários 

públicos e seu apego a lei em cima das suas crenças e sancionar os partidos e 

candidatos eleitorais no uso de signos religiosos em suas campanhas (ALCALÁ, 2018, 

p. 124, tradução nossa).  

De acordo com Alcalá: 

Na América Latina é comum que os candidatos e funcionários se reúnam 

com os bispos e pastores com a finalidade de obter apoio e respaldo nas 

comunidades de crentes, buscando apoiar-se nas figuras religiosas para 

influenciar no voto dos eleitores. Para os defensores do Estado Laico, a 

relação entre funcionários/candidatos e religiosos é uma violação ao 

fundamento político da separação entre Estado e igrejas (2018, p.124, 

tradução nossa). 

 

 

O Estado laico, que antes excluía a igreja do espaço público, agora como 

pluriconfessional, se propõe a incluir e reconhecer a importância das igrejas no bem 

comum, já que muitas realizam ações de justiça social e missões educativas com 

impacto nas populações mais necessitadas. Nesse sentido: 

A ideia do Estado Laico Pluriconfessional não se dá só no âmbito dos 

conselhos sociais. A realidade é que hoje existem grupos legislativos de 

igrejas no parlamento. Perú, Brasil e Colombia contam com partidos 

políticos e parlamentares que pertencem as igrejas evangélicas e defendem 

seus interesses nesses âmbitos políticos (ALCALÁ, 2018, p. 125). 

 

A laicidade positiva é um recurso da igreja católica para apropriar-se do conceito 

de laicidade e dar-lhe um novo conteúdo a seu favor. Frente a grande tradição laica na 

América Latina dos clérigos estão optando por adotá-la modificando seu sentido 
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original face ao reconhecimento da religião na vida pública. Com isso demonstra que 

um adjetivo pode mudar toda o sentido histórico de um termo firmado na política 

nacional da região (ALCALÁ, 2018, p.127). 

No instante em que o conceito histórico de laicidade deixa de ter como objeto o 

Estado e a Igreja, mas sim a cidadania em sua efetividade, surge a corrente da 

Laicidade como regime de convivência. Em 9 de dezembro de 2005 foi apresentado 

um manifesto no Senado Francês, a Declaração Universal da Laicidade do século 

XXI20, por Jean Baubérot (França), Micheline Milot (Canadá) e Roberto Blancarte 

(México). Segundo Alcalá: 

A ideia central é garantir as preferências dos indivíduos e o exercício de 

seus direitos frente aos grupos e comunidades religiosas. Mas também 

limitar o controle do Estado sobre a liberdade de consciência e informação. 

O conceito de regime de convivência serviu como plataforma para a 

mudança das constituições políticas da Bolívia, Equador e México. O 

modelo formou parte dos debates sobre a aprovação legal do aborto e o 

reconhecimento das identidades minoritárias e seus direitos a ser visto 

como sujeitos de direito. México, Colombia, Brasil e Argentina caminham 

para isso (2018, p.128, tradução nossa) 

 

 

Para Martínez (2011), não há como pensar a laicidade ou analisá-la senão em 

termos político, assim se faz necessária uma abordagem da laicidade jurídico-política, 

uma vez que o termo se refere especificamente ao modo de gestão da diversidade 

religiosa garantindo o exercício dos direitos. Segundo Martínez: 

As tensões que produzem por efeitos das transformações culturais, a 

pluralização de crenças, os choques de racionalização segundo finalidades 

diferentes, os pontos de conflito que aparecem quando as religiões propõem 

projetos que englobam sujeitos que se movem nos espaços cujas lógicas 

são divergentes, abrem uma dimensão política particular com direções 

novas para as religiões, para os indivíduos e para os Estados em qualquer 

situação e história da modernidade (2011, p.81, tradução nossa). 

 

 

A autora traz à baila a dificuldade de diferenciação do “espaço religioso”, pois 

o jogo de relações no espaço social de poder, se completa na medida em que também 

o Estado por sua parte, se constitui frente as corporações poderosas, especialmente 

                                                           
20Artigo 9º. O respeito concreto à liberdade de consciência e a não-discriminação, assim como a 

autonomia da política e da sociedade frente a normas particulares, devem ser aplicados aos debates 

necessários relativos às questões associadas ao corpo e à sexualidade, com a enfermidade e a morte, 

com a emancipação das mulheres, a educação dos filhos, os matrimônios mistos, a condição dos adeptos 

de minorias religiosas ou não religiosas, dos “não-crentes” e daqueles que criticam a religião. 
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econômicas e militares, que buscam aliados no mundo religioso para consolidar e 

recuperar o poder.  

É com a separação jurídica entre Estado e Igreja que o conceito de Estado laico 

ou leigo, ganha força. Conforme preceitua Rivera: 

A secularização determina maior autonomia das pessoas para decidir sem 

a influência de leis ou normas religiosas impostas. O conceito de laicidade 

adquire importância com a separação entre a Igreja e o Estado. De um 

Estado confessional ou defensor de determinada religião passa-se a uma 

ordem estatal leiga. Essa transição se deu em diferentes graus: nos países 

católicos, a Igreja exerceu influência constante sobre a cultura política, 

resistindo ao desenvolvimento da laicidade estatal (2010, p.118).    
 

“Secular” tem um sentido dinâmico porque é aquilo que sai do campo sagrado, 

por distinção conceitual ou por expropriação, e recupera sua condição comum. 

“Leigo” é um estado a-religioso que não resultaria de uma oposição ao sagrado. A 

secularização é um processo que avança tirando terreno do sagrado; “leigo” pode ser 

aquilo que nunca adquiriu caráter sacro (RIVERA, 2010, p.116). 

Rivera (2010), pondera que uma sociedade não secularizada é aquela na qual a 

religião tem autoridade no plano dos saberes e na esfera dos valores, por outro lado, 

uma vez secularizada, a religião perde autoridade em relação aos valores sociais, pois 

deixa de ser sua única fonte produtora.  

Giumbelli (2008), constata que certas formas de presença da religião no espaço 

público não foram construídas por oposição à secularização, mas no seu interior, ou 

seja, foi no interior da ordem jurídica por um Estado comprometido com os princípios 

da laicidade que certas formas de presença da religião ocorreram. Como reza o autor: 

No Brasil, em se tratando de laicidade, nos deparamos com a aurora 

republicana como marco. É quando se adota de modo assumido o princípio 

da separação entre Estado e igrejas. Em termos mais concretos: rompem-

se com o arranjo que oficializava e mantinha a Igreja Católica; o ensino é 

declarado leigo, os registros civis deixam de ser eclesiásticos, o casamento 

torna-se civil, os cemitérios são secularizados, ao mesmo tempo, 

incorporam-se os princípios da liberdade religiosa e da igualdade dos 

grupos confessionais, o que daria legitimidade ao pluralismo espiritual  

(2008, p. 82). 

 

Uma das características mais importantes da secularização é o ganho de 

autonomia em relação à religião e a instituição religiosa em especial (RIVERA, 

2010, p.118). Assim, segundo o autor, “autonomia é a capacidade de uma pessoa 

ou coletividade determinar as leis as quais se submete” (RIVERA, 2010, p.117). 
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Portanto, a autonomia é condição imprescindível para a secularização, ou seja, a 

não interferência de leis ou normas religiosas impositivas. 

Blancarte (2008), existem três fatores permissores da reativação da laicidade 

devido a uma maior e significativa pluralidade religiosa, uma maior consciência de 

proteção aos direitos humanos, portanto dos direitos das minorias e a guarda pela 

democratização das sociedades latinoamericanas. Segundo o autor, o século XXI 

marca na América Latina um construído e um descobrimento da laicidade e assim 

expõe que: 

Os movimentos cívicos, em defesa de direitos e liberdades (por exemplo 

de mulheres e homossexuais com respeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos) colocam em questão os poderes estabelecidos, políticos e 

eclesiásticos (2008, p.162). 

 

 

A liberdade religiosa, além de significar autonomia na escolha determinada 

religião ou não, significa também sua indiferença, perpetuada por exemplo na 

liberdade sexual, a qual é combatida por setores evangélicos, pois contraria aos 

princípios cristãos e a ideia de família tradicional brasileira.  

No campo da liberdade religiosa, o princípio da igualdade reveste-se de 

uma importância crucial. A ideia de liberdade religiosa somente pode ser 

concebida num contexto de respeito à igualdade de direitos entre todos os 

cidadãos. Com efeito, somente possui liberdade religiosa quem pode 

adotar esta ou aquela opção religiosa sem recear sofrer tratamento 

discriminatório por parte da comunidade política (SANTOS JUNIOR, 

2007, p. 31). 

 

 

A interferência religiosa na vida privada por ascensão ao espaço público, 

valendo-se do Estado laico como escudo, marca ao longo da história a morosidade e 

a negação efetiva de direitos fundamentais da pessoa humana ainda debatida no Brasil 

do século XXI. 

Nesse primeiro capítulo foi elaborada uma retrospectiva das constituições 

brasileiras frente a laicidade do Estado sob o enfoque dos respectivos preâmbulos e 

dispositivos normativos que promoveram sustentação e alicerce no caminho evolutivo 

e modernizante do Estado Democrático de Direito até os dias atuais. Revisamos ainda 

a finalidade e relevância da laicidade na promoção do exercício efetivo da cidadania, 

por intermédio das garantias dos direitos civis, sociais e políticos, pautados na 

democracia, na liberdade e na igualdade, bem como a visão da laicidade na 

contemporaneidade nas ciências da religião. 
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No próximo capítulo analisaremos o vínculo religioso evangélico no contexto 

eleitoral presidencial de 2018.   
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CAPÍTULO II - O VÍNCULO RELIGIOSO EVANGÉLICO NO CONTEXO 

ELEITORAL PRESIDENCIAL DE 2018 

 

Neste capítulo, a ênfase da nossa abordagem volta-se primeiramente para a 

presença dos atores evangélicos na política brasileira do século XXI, mas é a partir do 

processo de redemocratização do país e da necessidade de elaboração de um novo 

Estado, desenhado por uma nova Carta política, que atores religiosos, com atuação 

direta e indireta no campo da política nacional, ora assumem cargos públicos, ora 

declararam apoio a candidatos que comungam da mesma fé ou interesse. 

2.1 Evangélicos e Política no Brasil no Século XXI  

 

O início dos anos 80 é marcado pelo distanciamento dos pentecostais da política, 

cujo posicionamento até então adotado era de que política não era coisa de crente. 

Todavia, com a Assembleia Constituinte e preocupados com a possibilidade de que a 

Igreja Católica pudesse se valer de múltiplos benefícios do Estado, voltaram-se os 

pentecostais para a seara política. Assim, em defesa da separação da Igreja e do Estado, 

pleitearam o respeito às liberdades e aos direitos humanos, sem privilégios por parte 

do Estado a quaisquer confissões religiosas e portanto, deram um passo 

importantíssimo rumo ao espaço público da política nacional.   

Assim, a mobilização eleitoral dos evangélicos no Brasil teve como marco as 

eleições gerais de 1986, pois até o início da década de 1980 o número de protestantes 

eleitos que ocupavam a Câmara dos Debutados era irrisório frente aos demais 

representantes parlamentares.  

A Assembleia Constituinte foi a grande porta para os evangélicos na política, 

cuja atuação foi marcada pela atuação cada vez mais ascendente pelas igrejas 

pentecostais.  

Enquanto nas eleições de 1982 haviam sido eleitos 12 deputados federais 

evangélicos, sendo apenas 2 pentecostais, no pleito de 1986 foram eleitos 32 

parlamentares desse segmento religioso, sendo 18 deles pentecostais. No expressivo 

crescimento de 900% da representação pentecostal, o destaque foi da Assembleia de 

Deus com 13 deputados eleitos. Em 2002, a representação evangélica em Brasília 



54 
 

cresceu bastante, chegando a 51 parlamentares, com 49 deputados federais e 3 

senadores eleitos (MARIANO, 2005). 

Segundo Freston,  

a irrupção pentecostal não é fruto de iniciativas descoordenadas. Quase a 

metade dos parlamentares protestantes pós-1987 são candidatos oficiais de 

igrejas pentecostais, uma modalidade praticamente inédita (1993, p.179). 

 

As causas que explicam o surgimento das candidaturas oficiais pentecostais não 

seriam teológicas, segundo Freston (1993), mas estariam relacionadas aos interesses 

dos pastores pentecostais, que buscariam se fortalecer diante de sua igreja com à busca 

de líderes pentecostais por maior influência na vida pública, possibilidade de recursos 

públicos e à tentativa de reagir a mudanças de valores e costumes no ambiente social 

brasileiro.  

Também no plano do poder executivo, os evangélicos pentecostais ganharam 

projeção, primeiramente com o político goiano Íris Rezende, depois com os 

fluminenses Benedita da Silva e, sobretudo, o casal Anthony Garotinho e Rosângela 

(Rosinha) Matheus. 

Com enfoque sobre o protagonismo da Igreja Universal do Reino de Deus e o 

sucesso nas disputas eleitorais que resultou em um processo de formação de lideranças 

e da socialização dos fiéis que desde 1980 passaram a transferir suas influências da 

esfera religiosa para a política, afirma Machado que:  

Isso se deu talvez pela adoção do modelo corporativo de representação 

política com o lançamento de candidaturas oficiais por parte da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Esse tipo de iniciativa ampliou a força política 

do grupo, e consequentemente, acirrou as disputas no interior do campo 

evangélico fazendo com que outras igrejas criassem espaços de debate, 

socialização e organização das iniciativas do no campo da política eleitoral 

(2012, p. 35). 
 

Carvalho (2014), deixa claro que pouca coisa ou praticamente nada mudou 

substancialmente na política brasileira desde a Era Vargas até os dias atuais. Na visão 

do autor, principalmente no que diz respeito às disputas ideológicas e a formação do 

ethos discursivo da direita e da esquerda, onde a primeira, com um discurso de defesa 

de um mercado livre, busca privatizar as estatais, contra a esquerda, acusada de tentar 

implantar uma ditadura comunista e exercer uma interferência excessiva na vida 

privada, dentre outros argumentos antagônicos. Expõe os enunciados nos discursos 

políticos e a inexperiência democrática e cidadã brasileira, onde a população, em sua 
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grande maioria, ainda se encontra excluída do que a Organização das Nações Unidas 

considera o mínimo necessário para o exercício pleno da cidadania, colocando o Brasil 

como um dos que apresenta maior desigualdade social no decorrer da história. 

No entanto, algumas constatações são relevantes nos estudos direcionados ao 

vínculo religioso no Brasil, como a evolução da participação na esfera político-

partidária dos evangélicos e a relação existente entre religião e voto. 

Oro (2008) retrata o ingresso de evangélicos, especialmente pentecostal na 

política institucional pautado em razões de ordem simbólica e de ordem prática.  

Verifica-se, de um lado, uma leitura pentecostal de que a política está desmoralizada 

devido à corrupção, malversação de verbas públicas, apropriação, desvio e uso ilícito 

de dinheiro, além de fisiologismo e defesa de interesses particulares. Segundo os 

pentecostais, a falência do político está relacionada às forças demoníacas que atuam 

na política, mas que eles se dão como missão de enfrentar e superar já que estão de 

posse de um poder infinitamente superior: o poder do Senhor e do Espirito Santo. Por 

outro lado, segundo o autor: 

O ingresso evangélico-pentecostal na política resulta também da tomada de 

consciência da sua importância numérica e do seu capital político, capaz de 

conduzi-los a reivindicar igualdade de tratamento recebido historicamente 

do Estado pela Igreja Católica em termos de recursos públicos, apoio a 

projetos e programas sociais (2008, p. 49).  

 

Fajardo (2016), retrata um panorama da participação político-partidária dos 

pentecostais na política brasileira, bem como a compreensão e dogmática das 

diferentes denominações protestantes, uma vez que em seus discursos e plataformas 

políticas encontram-se temas do universo religioso e nesse sentido, expõe que:  

Na atualidade, excetuando-se o catolicismo, o pentecostalismo tem sido a 

opção religiosa com maior visibilidade pública no país, seja por conta de 

sua inserção nas arenas políticas e midiática ou mesmo pela alta densidade 

de templos desta vertente nos ambientes urbanos (2016, p.271).  

 

Silva (2017) apresenta as principais dinâmicas de enfrentamento e aproximação 

entre a religião e a política no Brasil a partir de reflexões e comparações entre os 

períodos históricos, de modo a demonstrar que a intervenção atual da religião no 

sistema político não é um fenômeno recente no Brasil. Dispõe o autor que: 

O avanço dos grupos religiosos na política conferiu caráter conservador as 

discussões e as legislações propostas nos últimos anos. Neste sentido temas 

como a descriminalização do aborto, casamento civil igualitário, eutanásia 
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e outras agendas com impactos em valores religiosos e/ou morais se 

tornaram tabus no ambiente político nacional (2017, p.225).  

 

 

A presença religiosa na esfera pública e seus impactos são bem esmiuçados por 

Burity (2008), onde de modo especial, o autor aborda o vínculo entre religião e política 

e as demandas culturais no contexto das políticas e dos projetos sociais, como as 

políticas de identidade, multiculturalismo, ações afirmativas, diversidade cultural, e 

pluralismo sob um enfoque ampliada da política cotidiana. Assim, a religião é parte 

inseparável do quadro de uma contemporaneidade política, independentemente da 

avaliação que se faça.  Nesse contexto, reflete o autor que:  

Em nome do republicanismo, reascende-se a desconfiança de que a 

presença religiosa na esfera pública a enfraquece, pois introduz uma lógica 

particularista no lugar onde só deveria prevalecer o interessa da sociedade. 

Segundo tal presença agrediria um pilar do republicanismo, que é a 

laicidade do Estado (2008, p. 89).    

 

A política como representação legítima na manutenção de escolhas identitárias, 

é vista por Gauchet (2003), quando o discurso religioso é incapaz de dar forma ao 

coletivo e sua privatização resulta em novas formas de assimilação.  Assim, para o 

autor:  

Antes, representar queria dizer passar por cima das diferenças entre os seres 

e os grupos para chegar a manifestar a verdade coletiva na unidade da sua 

vontade. Agora se trata de exibir as diferenças, assegurar-lhes visibilidades 

no espaço público, torná-las legíveis em todos os momentos do processo 

político, que não se percam no passo à elaboração da decisão coletiva 

(2003, p. 131-132). 
 

Pautados no censo do IBGE21 de 2010, observamos a crescente pluralidade 

e trânsito religioso na população brasileira com aumento do número de evangélicos 

e uma diminuição na representação dos católicos no mesmo lapso temporal, 

conforme gráfico a seguir:  

 

 

 

                                                           
21 IBGE. CENSO DEMOGRÁFICO (2010). Disponível 

em:<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/14244-asi-censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-

espiritas-e-sem-religiao>. Acesso em: 10jan2019. 

 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14244-asi-censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-espiritas-e-sem-religiao
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14244-asi-censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-espiritas-e-sem-religiao
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14244-asi-censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-espiritas-e-sem-religiao
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          Gráfico 1 Classificação percentual dos grupos religiosos e comparação com o censo 2000 

 

      Fonte IBGE (2010) 

 

Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil no 

período intercensitário. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 

2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas (de 26,2 

milhões para 42,3 milhões). Em 1991, este percentual era de 9,0% e em 1980, 6,6%.  

O Censo 2010, conforme o gráfico acima, também registrou aumento entre 

a população que se declarou sem religião. Em 2000 eram quase 12,5 milhões 

(7,3%), ultrapassando os 15 milhões em 2010 (8,0%). Os adeptos da umbanda e do 

candomblé mantiveram-se em 0,3% em 2010. 

A redução no percentual de católicos ocorreu em todas as regiões, 

mantendo-se mais elevada no Nordeste (de 79,9% para 72,2% entre 2000 e 2010) e 

no Sul (de 77,4% para 70,1%). A maior redução ocorreu no Norte, de 71,3% para 

60,6%, ao passo que os evangélicos, nessa região, aumentaram sua 

representatividade de 19,8% para 28,5%. 
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Tabela 1 População do Brasil e regiões, por grupos religiosos (em %: 2000-2010) 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Segundo a pesquisa do Datafolha de 2016, Três em cada dez (29%) 

brasileiros com 16 anos ou mais atualmente são evangélicos, dividindo-se entre 

aqueles que podem ser classificados como evangélicos pentecostais (22%), em 

maior número e frequentadores de igrejas como Assembleia de Deus, Universal do 

Reino de Deus, Congregação Cristã e Quadrangular do Reino de Deus, e 7%, como 

evangélicos não pentecostais, pertencentes a igrejas como Batista, Presbiteriana e 

Metodista, entre outras. Esse segmento evangélico fica abaixo do formado por 

católicos (50%), e ainda há 14% sem religião, 2% de espíritas, kardecistas e 

espiritualistas, 1% de umbandistas, 1% de praticantes do candomblé, 1% de ateus e 

2% de outras religiões. Desde a década de 90, quando o Datafolha iniciou sua série 

histórica de consultas sobre o tema, esse quadro tem se alterado, com a diminuição 

na diferença dos índices de católicos e evangélicos e, mais recentemente, o aumento 

no número de brasileiros sem religião.22 

Essa ascendência evangélica demonstrada nas estatísticas, também é 

percebida na cultura, nas leis, na política e nas ruas da cidade. Essa ascendência 

religiosa reflete no aumento de atores evangélicos coletivos no espaço público, nas 

mídias televisivas e de radiodifusão, nas placas das organizações religiosas e nas 

suas inúmeras denominações que vão desde templos monumentais à humildes 

residências e da teologia da salvação à teologia das prosperidades.    

                                                           
22 DATAFOLHA. 28dez.2016. Disponível em: 

<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-

catolicos.shtml. Acesso em: 20nov.2019 

https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
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O protagonismo da Igreja Universal do Reino de Deus, por sua rápida formação 

de lideranças, socialização e acesso aos meios de comunicação lograram no espaço 

público o êxito para os seus interesses e abriu as portas para que outras igrejas 

almejassem o campo da política eleitoral seja por ingresso de atores evangélicos 

coletivos de mesma fé ou no apoio de políticos que abraçam as bandeiras das pautas 

morais e institucionais convergentes. 

Rivera (2006), entende que o surgimento de organizações políticas evangélicas 

tem como objetivo primordial a obtenção de quotas, espaços de poder ou influência 

política, concorrendo em pé de igualdade com outras organizações políticas, mas com 

o argumento de agir no terreno da política a partir de princípios religiosos. Assim, 

como bem assevera o autor:    

Nas últimas décadas, os evangélicos na América Latina mudaram sua 

forma de compreender o lugar da religião na sociedade e na política. 

Constata-se essa mudança em diversos campos da prática social, entre eles 

o da participação eleitoral (2006, p. 56).  

 

 

Ao analisar a participação dos evangélicos nas eleições do Rio de Janeiro na 

campanha de 2000 e 2002, Machado (2006) aborda o lançamento de candidaturas de 

políticos pentecostais como um recurso recorrente para a transferência da influência 

religiosa para a esfera política fundamentada por um discurso que apela aos princípios 

éticos e morais na valorização e no pertencimento religioso aliado a uma postura de 

denúncia ao oportunismo e à corrupção. Segundo a autora, “a intermediação da 

liderança religiosa se articula com a pouca informação e envolvimento político dos 

fiéis, facilitando a conquista dos votos dos membros das denominações religiosas” 

(2006, p.31). 

Nas eleições de 2010, Dilma Rousseff que foi alvo de críticas de católicos e 

evangélicos durante sua campanha sob acusação de defender o aborto, recebeu apoio 

de líderes religiosos, com os quais se encontrou em 29 de setembro de 2010, conforme 

a seguir: 
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           Figura. 1 Reunião entre líderes religiosos e a candidata petista, Dilma Rousseff. 

 

Fonte: LIMA, Sérgio. Folha de São Paulo.  Disponível em:   

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po3009201007.htm. Acesso em: 04.jan.2020. 

 

 Em decorrência desse fato, Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus 

publicou na internet uma carta em defesa de Dilma, como segue: 

Dilma é vítima de mentiras espalhadas pela internet Recebi recentemente 

um e-mail, destes que em princípio parecem ter o nobre intuito de nos 

alertar para algo grave. A mensagem dizia que a candidata à Presidência da 

República, Dilma Roussef, teria afirmado: Nem mesmo Cristo querendo, 

me tira essa vitória. O spam, com texto pobre, dizia: Após a inauguração 

de um comitê em Minas, Dilma é entrevistada por um jornalista local. 

Como as informações eram muito vagas (um comitê em Minas; um 

jornalista local), saí em busca de algo mais consistente, como um vídeo da 

suposta declaração ou ao menos uma gravação em áudio, mas não encontrei 

nada. Assim, tive certeza que se tratava de mais uma mentira. Se os cristãos 

fossem tão ágeis e eficientes para usar as ferramentas modernas da 

comunicação na pregação do Evangelho, assim como parecem ser para 

disseminar boatos, certamente muitas almas seriam ganhas para o Senhor 

Jesus. Quem pensa que está prestando algum serviço ao Reino de Deus, 

espalhando uma informação sem ter certeza de sua veracidade, na verdade, 

está fazendo o jogo do diabo. O Senhor Jesus não precisa de advogados, 

nem de assessores de comunicação que saiam em defesa de Seu Nome. Ele 

precisa de verdadeiros cristãos, que entendam, vivam e preguem a Verdade. 

Devemos observar que pessoas mal intencionadas têm procurado confundir 

muitos cidadãos com mentiras mal elaboradas, a fim de atrapalhar o 

trabalho sério de alguns candidatos. Pense nisto. Nestes dias que antecedem 

as eleições, devemos observar se a plataforma dos candidatos em quem 

pretendemos votar, não pode vir a prejudicar a Igreja. Use seu voto de 

forma consciente e responsável.23 

                                                           
23 Guiame. 30set.2010.  Edir Macedo publica carta em apoio a candidatura de Dilma. Disponível em: 

https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/edir-macedo-divulga-carta-em-apoio-a-candidatura-de-

dilma.html. Acesso em 04jan.2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po3009201007.htm
https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/edir-macedo-divulga-carta-em-apoio-a-candidatura-de-dilma.html
https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/edir-macedo-divulga-carta-em-apoio-a-candidatura-de-dilma.html


61 
 

Diante do fato polêmico que envolveu a candidata na época, podemos verificar 

que além de outros fatores e estratégias de campanha, o apoio de liderança religiosa, 

contribuiu para que Dilma fosse eleita em 2010.  

Dilma Rousseff (PT) foi a primeira mulher presidente da República do Brasil e. 

disputou o segundo turno com José Serra (PSDB). A petista recebeu 56,05% dos votos 

válidos em face de Serra que obteve 43,95% dos votos válidos.24 

Com ênfase no Congresso Nacional, a bancada evangélica e católica, Silva 

(2017), enfatiza a união de católicos e pentecostais quando o assunto é frear iniciativas 

que interferem no status quo, diante da conservação dos valores morais. Sustenta o 

autor que o crescimento e a junção dos setores católicos e neopentecostais no âmbito 

legislativo reescreve a relação entre religião e política no Brasil. Assim, o autor 

demonstra com propriedade a influência da religião na política brasileira e faz menção 

inclusive nas representações simbólicas que conferem legitimidade política a 

determinados símbolos religiosos em espaços predominantemente seculares. 

Machado (2012), ao abordar os novos atores religiosos e os sujeitos políticos que 

por transformações culturais marcaram as últimas décadas e resultaram em uma 

política de aproximação do Estado brasileiro com os movimentos sociais que buscam 

o reconhecimento na sociedade. 

A religião elabora símbolo que, no conjunto, conferem significado à existência 

dos indivíduos em sociedade. Esses símbolos são elementos do cotidiano, da esfera do 

profano, que para adentrarem no campo do sagrado, possam por ressignificação, 

transmutação e, nessa nova perspectiva, são capazes de reger a vida da comunidade 

crente (BAPTISTA, 2013, p.140). 

Conforme o autor: 

A atuação da maioria dos parlamentares no congresso nacional brasileiro, 

que são autoridades em suas instituições religiosas, tem demonstrado que 

eles não são adeptos da democracia. A pergunta é: a conduta 

antidemocrática deles poderia ser diferente? Se eles não praticam 

democracia interna em seus arraiais religiosos, como poderiam formar 

convicções sobre esse método de governar? Como poderiam exercitar em 

público algo que não aprenderam ou não quiseram aprender em espaços 

privados de suas vidas? (BAPTISTA, 2013, p.154). 

 

                                                           
24Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em:  http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

anteriores/eleicoes-2010/candidaturas-votacao-e-resultados/estatisticas. Acesso em: 05jan.2020. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/candidaturas-votacao-e-resultados/estatisticas
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/candidaturas-votacao-e-resultados/estatisticas
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Nas eleições presidenciais de 2014, verificamos o envolvimento dos evangélicos 

na política institucional brasileira cujos presidenciáveis de maior expressão nesse 

campo se personificaram nos nomes do Pastor Everaldo pelo Partido Democrata 

Cristão (PSC) e Marina Silva pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) que disputaram 

a presidência da República em primeiro turno.  

No que tange a essa disputa é importante lembrar, como bem expõe Gonçalves 

(2015), que originalmente Marina não era candidata à presidência pelo PSB e que,  

logo após o acidente aéreo que resultou na morte do presidenciável 

Eduardo Campos pelo PSB, surgiu o nome de Marina Silva, vice- candidata 

na coligação Unidos pelo Brasil (PHS/PRP/PPS/PPL/PSB/PSL), que 

assumiu o lugar de Eduardo Campos (p.325).  

   

Tal arranjo alterou substancialmente a disputa, como prossegue o autor: 

Diversos agrupamentos evangélicos sinalizaram o apoio à candidatura do 

PSB, como a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil 

(CGADB), que deixou de apoiar Pastor Everaldo para apoiar Marina Silva. 

(...) 

Marina tornou-se a candidata dos evangélicos como demonstrou a pesquisa 

de intenção de votos por religião realizada pelo IBOPE em agosto de 2014 

(p.326).  

 

Desse modo foi cogitada a possibilidade de desistência de Everaldo da disputa 

no primeiro turno, como destaca Gonçalves (2015, p.336), o que não ocorreu. 

Marina representava uma candidatura com potencial real de vitória no 

segundo turno presidencial. Políticos, evangélicos vinculados à Assembleia 

de Deus, como o deputado federal Marco Feliciano, chegaram a cogitar a 

possibilidade de desistência de Everaldo no primeiro turno, para evitar uma 

eventual divisão do voto cristão.  

 

 

De fato, conforme apuração dos votos válidos, em primeiro turno das eleições 

presidenciais de 2014, Marina Silva com 21,32% dos votos ocupou a terceira posição, 

enquanto o Pastor Everaldo atingiu menos que 1% dos votos válidos ficando em quinta 

posição. Diante desse cenário o segundo turno foi disputado pelos presidenciáveis 

Aécio Neves com 33,55% dos votos e Dilma com 41, 59% dos votos. Na disputa do 

segundo turno, Aécio Neves obteve 48,36%, enquanto Dilma 51,64%.25  

Com a derrota no primeiro turno da candidata Marina Silva, que defende valores 

laicos, os eleitores evangélicos que à apoiaram, bem coma a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus do Brasil e lideranças evangélicas, migraram seus apoios para o 

                                                           
25 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. 
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candidato Aécio Neves (PSDB), uma vez que a proposta de governo do candidato que 

foi para o segundo turno era mais condizente e conservadora com as causas cristãs 

defendidas de um modo geral por essa parcela religiosa. 

 No entanto, mesmo sem o apoio de lideranças evangélicas, embora tivesse 

buscado estreitar laços com o campo durante o primeiro turno ao comparecer na 

inauguração do Templo de Salomão, Dilma Rousseff, derrotou Aécio Neves, embora 

com pouca diferença na apuração dos votos válidos, ou seja, aproximadamente 3,28% 

e foi reeleita.  

               Figura 2.  Dilma na inauguração do Templo de Salomão 

 

Fonte: Época. Disponível em: 

https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/o-poder-do-bvoto-

evangelicob.html. Acesso em 12nov.2019. 

 

Segundo informação do DIAP, o partido hegemônico na bancada evangélica 

continua sendo o Partido Republicano Brasileiro. Em 2014, a legenda elegeu 15 líderes 

religiosos. Na eleição de 2018, as urnas sufragaram 19 nomes do Partido Republicano 

Brasileiro para a Câmara Federal. Os outros partidos representados na bancada 

evangélica são os seguintes: PSL, com 8; PR (7); DEM, PP, PSDB e PSD, com 5 cada; 

PSC e PSB, com 4 cada; Pode e MDB, com 3 cada; PDT, PT, SD e Novo, com 2 cada, 

além das legendas PMN, PRP, Patri, Avante, PTC, Pros, PHS e PTB, com 1 cada. 

Conforme levantamento do órgão a bancada evangélica que emergiu das urnas em 

2018 apresenta pequeno aumento na comparação com o pleito anterior (2014). Foram 

eleitos ou reeleitos 84 deputados federais identificados com as demandas, crenças e 

convicções deste segmento de interesse informal e suprapartidário na Câmara Federal. 

https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/o-poder-do-bvoto-evangelicob.html
https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/o-poder-do-bvoto-evangelicob.html
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Em 2014, levantamento do DIAP identificou 75 deputados. Em 2010, a bancada 

iniciou os trabalhos legislativos com 73 representantes.26 

A bancada evangélica viu seu protagonismo crescer e se consolidar, chegando à 

marca de 91 eleitos, entre deputados federais e senadores, nas eleições de 2018, 

favorecida pelo sistema eleitoral brasileiro, sobretudo o voto proporcional 

(NICOLAU, 2004, p. 37-61). 

Nas eleições de 2018, a igreja que mais elegeu parlamentares foi a Assembleia 

de Deus (33), da qual fazem parte João Campos (PRB-GO), Lauriete (PR-ES) e Felipe 

Francischini (SD-PR), filho do deputado Delegado Francischini (PSL-PR), 

coordenador da campanha de Bolsonaro e eleito este ano para uma vaga na Assembleia 

do Paraná. Em segundo lugar, aparece a Igreja Universal do Reino de Deus, que elegeu 

18 nomes, entre eles o deputado Julio Cesar (PRB-DF). A Igreja Batista, de Joice 

Hasselmann (PSL-SP), Lincoln Portela, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Flávio 

Bolsonaro (PSL-RJ) – os dois últimos, filhos do presidenciável – emplacou 12 

parlamentares.27 

A convergência do ativismo religioso e o fortalecimento político dos grupos 

evangélicos, contribuem para uma mudança hegemônica do país, ou seja, a diminuição 

dos que se declaram católicos e consequentemente o aumento dos evangélicos, bem 

como dos que se declaram de outras religiões ou daqueles sem religião.   

 Camurça (2013), afirma que o decréscimo católico se dá por sua grande  

dificuldade de acompanhar as migrações internas que envolvem o Brasil 

contemporâneo e explica que: 

Onde os católicos mais diminuíram e os pentecostais e sem religião mais 

cresceram, são as regiões das periferias metropolitanas e as fronteiras de 

ocupação sem presença institucional católica. A estrutura eclesial católica 

centralizada e burocrática, centrada nas paróquias, não consegue 

acompanhar a mobilidade dos deslocamentos populacionais como as ágeis 

redes evangélicas (p. 67). 

 

                                                           
Brasil. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). 17out.2018. Eleições 2018: 

bancada evangélica cresce na Câmara e no Senado. Disponível em: 

https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/28532-eleicoes-2018-bancada-evangelica-cresce-

na-camara-e-no-senado. Acesso em: 03nov.2018. 
27 MARINI, Luisa;  CARVALHO. Ana Luiza de. Congresso Nacional. 19out.2018. Disponível em: 

<https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-

forca-no-proximo-congresso/>Acesso em: 10out.2019. 

https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/28532-eleicoes-2018-bancada-evangelica-cresce-na-camara-e-no-senado
https://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/28532-eleicoes-2018-bancada-evangelica-cresce-na-camara-e-no-senado
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-forca-no-proximo-congresso/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/renovada-bancada-evangelica-chega-com-mais-forca-no-proximo-congresso/
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Esse crescimento das correntes evangélicas afeta e tem o condão de transformar 

a sociedade brasileira, uma vez que sua ascensão não só ocorre no espaço privado das 

relações, mas adentra o espaço público e se faz presente na tripartição dos poderes do 

Estado.    

Os candidatos as eleições presidenciais de 2018 buscaram firmar alianças com 

líderes religiosos. Assim como nas eleições presidenciais anteriores, a estratégia de 

angariar votos do rebanho com porteira fechada, continua vigorando. A inclusão das 

chamadas agendas religiosas, independentemente da própria crença, pois o objetivo 

restringe-se em conquistar o voto do eleitorado desse nicho. 

O apoio de lideranças religiosas tem como critério à adequação dos interesses e 

valores defendidos por eles com aqueles apresentados e ventilados pelos candidatos. 

Diante disso, o discurso católico tem mirado mais a questão social, dos direitos dos 

mais pobres, enquanto o discurso evangélico, particularmente entre os 

neopentecostais, está mais centrado na questão dos valores morais.28 

            A bancada evangélica tem se colocado contra a pauta dos direitos retratados 

como das minorias, como as múltiplas formas contemporâneas de famílias; as pautas 

sobre gênero; aborto; educação; cultura e sociedade.  

Em relação a campanha presidencial de 2018, será esmiuçada no decorrer do 

trabalho, com ênfase na pessoa de Jair Messias Bolsonaro. 

 

2.2 Os primeiros vínculos com o campo evangélico em retrospectiva  

 

Para analisar a relação entre o candidato Jair Messias Bolsonaro e o campo   

evangélico no contexto retroativo em face da campanha presidencial de 2018, é 

necessário traçar o perfil ideológico, político e religioso que fortaleceu o apoio de 

lideranças evangélicas, suas corporações e fieis a favor do presidenciável. 

Importante também considerarmos nesse aspecto os vínculo partidários do 

presidenciável, bem como o vínculo pré existente da bancada evangélica e católica 

                                                           
28  MILZ. Thomaz. A força dos evangélicos na eleição. DW.27set.2018.Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/a-for%C3%A7a-dos-evang%C3%A9licos-na-elei%C3%A7%C3%A3o/a-

45632150. Acesso em 01nov.2019. 

 

https://www.dw.com/pt-br/a-for%C3%A7a-dos-evang%C3%A9licos-na-elei%C3%A7%C3%A3o/a-45632150
https://www.dw.com/pt-br/a-for%C3%A7a-dos-evang%C3%A9licos-na-elei%C3%A7%C3%A3o/a-45632150
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na seara política, com a qual o candidato já transitava e colecionava admiradores e  

opositores. 

Bolsonaro, embora declarado católico, promoveu sua campanha com uma 

retórica e postura pentecostal, assim conseguiu unificar a maioria do eleitorado desses 

segmentos religiosos cristãos.  Todavia, sua relação com o campo evangélico não 

ocorreu na campanha presidencial de 2018, mas em décadas anteriores, como veremos 

nesse capítulo.    

A filiação29 partidária e a carreira parlamentar de Bolsonaro teve início em 1989 

ao ser eleito vereador do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrata Cristão (PDC) nas 

eleições de 1988. Desde então e até 2018, o presidenciável sempre se fez presente 

no poder legislativo nacional.30 

A filiação do presidenciável ao Partido Democrata Cristão revela o seu 

primeiro vínculo político com o campo evangélico, pois algumas das bandeiras 

defendidas pelo PDC na época, são as mesmas levantadas em 2018 na campanha 

presidencial do Bolsonaro e durante sua trajetória política. 

O Partido Democrata Cristão31 (1945-1965), tinha como lema três 

ideologias, ou seja, o conservadorismo no Brasil; a democracia cristã e o 

liberalismo econômico. Esse partido político foi extinto na ditadura militar pelo Ato 

Institucional 2 de 1965, assim como todos os outros partidos políticos da época.  

Em 1985 o PDC, vinte anos após a extinção do antigo Partido Democrata 

Cristão, ressurge com a mesma via ideológica do anterior e é nesse panorama que 

o candidato Bolsonaro é eleito vereador pelo partido.   

O artigo 2º do Estatuto do Partido Democrata Cristão, no âmbito nacional 

da ordem política, estabelece sua finalidade e seus princípios, dentre outros,  

 

                                                           
29 Brasil. Planalto do Governo. Filiações Partidárias. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-

br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente>. Acesso em:03jan.2019. 

Partido Democrata Cristão (PDC), 1989-1993; Partido Progressista (PP), 1993; Partido Progressista 

Reformador (PPR), 1993-1995; Partido Progressista Brasileiro (PPB), 1995-2003; Partido Trabalhista 

Brasileiro, 2003-2005; Partido da Frente Liberal (PFL), 2005; Partido Progressista (PP), 2005-2016; 

Partido Social Cristão (PSC), 2016-2018; Partido Social Liberal (PSL), desde 2018. 
30 Brasil. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/deputados/74847/biografia>. Acesso em:03jan.2019. 
31 Partido Democrata Cristão.  Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-democrata-cristao-1945. Acesso 

em 03jan.2019. 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente
https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/biografia-do-presidente
https://www.camara.leg.br/deputados/74847/biografia
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-democrata-cristao-1945
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propugnar pela ascensão das massas através de sua participação crescente 

no governo sobre uma base racional, ética e evangélica; reconhecer como 

direitos fundamentais, notadamente os de: nascer, viver, ser livre, 

trabalhar, possuir, constituir família, formar associação civil, política ou 

religiosa [...].32    

 

  O Hino33 do Partido Democrata Cristão, registrado no Tribunal Superior 

Eleitoral, revela seus objetivos, bem como de seus filiados,  

  

Para a frente! Nesta hora Suprema, 

Redimamos a nossa nação, 

Levantando bem alto este lema: 

Popular, Democrata e Cristão. 

 

Nós queremos a pátria gloriosa 

Conduzir a destinos felizes, 

Por que ostente a cabeça orgulhosa 

Sobre os ombros dos outros países. 

 

Para a frente! Nesta hora Suprema [...] 
 

O cabresto, o chicote, a violência, 

Aguentar, neste mundo, quem há-de? 

Nós devemos prestar obediência, 

Mas primeiro mostrar liberdade. 

 

Para a frente! Nesta hora Suprema [...] 
 

Nós juramos mudar as horrendas 

Condições do operário enfermiço, 

Transfazendo em bonitas vivendas 

O mocambo, o porão e o cortiço. 

 

Para a frente! Nesta hora Suprema [...] 
 

Nós sonhamos, na idade futura, 

Promover, com vigor, sem desgraças, 

No poder, na moral, na cultura, 

A ascenção portentosa das massas. 

 

Para a frente! Nesta hora Suprema [...] 
 
Sem que nunca sejamos mancípios, 
Chegaremos à glória tamanha 
De aplicar, num governo, os princípios 
Do divino Sermão da Montanha (Grifos nossos) 

 

                                                           
32 Tribunal Superior Eleitoral. Partido Democrata Cristão. Estatuto. Disponível em:  

<http://www.tse.jus.br/hotsites/registro_partidario/pdc/arquivos/estatutos.pdf>. Acesso 

em:10dez.2019. 
33Tribunal Superior Eleitoral. Partido Democrata Cristão. Identificação. Disponível em:  

<http://www.tse.jus.br/hotsites/registro_partidario/pdc/identificacao.htm>. Acesso em: 10dez.2019. 

http://www.tse.jus.br/hotsites/registro_partidario/pdc/arquivos/estatutos.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/registro_partidario/pdc/identificacao.htm
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 Ainda sobre o vínculo partidário voltado ao campo religioso, é imprescindível 

ressaltar o PSC no qual o presidenciável filiou-se em 2016 e teve sua pré-candidatura  

à presidência anunciada. 

O Partido Social Cristão tem como presidente nacional o pastor da Assembleia 

de Deus, Everaldo Dias Pereira, e como ideologia o conservadorismo social; a direita 

cristã e o empreendedorismo, como consta na página web do PSC,  

baseia-se na Ética Cristã, valendo-se principalmente do lema "amar ao 

próximo como a si mesmo". Acreditam que o bem coletivo pode ser 

alcançado através do cultivo do bem individual. Além disso, procuram 

conciliar sua ideologia, com o que é fundamental e urgente para a 

sociedade. Consideram a família a principal estrutura da relação humana, e 

dizem que a dignidade humana é irrenunciável e por isso ninguém pode 

dispô-la ou atentar contra ela. Assim, este partido objetiva construir uma 

sociedade solidária, onde o passo de cada indivíduo influenciará na vida de 

todos. 34 

 
 

Com fulcro no artigo 2º, I, do Estatuto do PSC, o partido tem como fundamento,   

I – a Doutrina Social Cristã, onde o Cristianismo, mais do que uma religião, 

representa um estado de espirito, que não segrega, não exclui, nem 

discrimina, mas que aceita a todos independentemente de credo, cor, raça, 

ideologia, sexo, condição social, política, econômica ou financeira.35 

 

Em 2018, ano eleitoral, Bolsonaro deixa o PSC, que tem como símbolo um 

peixe36, ou seja, um dos símbolos mais antigos do cristianismo e filia-se ao Partido 

Social Liberal e em 22 de julho de 2018 foi indicado a representar o partido nas 

eleições presidenciais.37 O PSL, tem como presidente Luciano Caldas Bivar e como 

ideologia o nacionalismo cívico; militarismo; conservadorismo social; liberalismo 

econômico e o populismo da direita.  

Nesse sentido, o  partido se posiciona contra o aborto, o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo, o ensino da Identidade de gênero nas escolas, contra o Estatuto do 

                                                           
34 Partido Social Cristão. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/836986/psc>. Acesso 

em: 03jan.2018 
35  Brasil. Justiça Eleitoral. Estatuto do PSC. Disponível em:  

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-estatuto-do-partido-psc-de-7-6-2017. Acesso em 

04.nov.2019. 
36 O peixe é um símbolo cristão que representa a vida e cuja palavra em grego Ichthys representa a 

frase “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.  Dicionário de Símbolos. Peixe. Disponível em: 

<https://www.dicionariodesimbolos.com.br/peixe/>. Acesso em: 15jan.2020. 
37Brasil. Justiça Eleitoral. Ata de convenção Federal. Disponível em: 

<http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-

psl/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-psl>. Acesso em 

04jan.2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casamento_gay
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casamento_gay
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_do_Desarmamento
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/836986/psc
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-estatuto-do-partido-psc-de-7-6-2017
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/peixe/
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-psl/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-psl/at_download/file
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-psl/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-ata-de-convencao-psl/at_download/file
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Desarmamento, posicionamentos que enquadram-se na trajetória parlamentar e 

ideológica do presidenciável. 

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, 

conheceu o presidenciável, até então deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, 

durante um culto em sua igreja, da qual a atual mulher do candidato, Michele Firmo, 

era seguidora. Assim, em 21 de março de 2013, Malafaia casou-os numa cerimônia, 

no Rio de Janeiro, onde a combinação política e religião e suas ramificações se 

entrelaçaram e acompanharam a trajetória do presidenciável Bolsonaro.38   

Em 12 de maio de 2016, o presidenciável, vestindo uma túnica branca, foi 

batizado nas águas do Rio Jordão, em Israel, pelo pastor da Assembleia de Deus e 

presidente nacional do Partido Social Cristão, Everaldo Dias Pereira. 

 

                              Figura 3. Jair Bolsonaro é batizado nas aguas do Rio Jordão, Israel 

 
Fonte: Folha de São Paulo. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-

pauta-evangelica-e-domina-segmento.shtml. Acesso em 04nov.2018 

 

O fato do presidenciável ter sido batizado no Rio Jordão, não significou sua 

conversão religiosa para o campo evangélico, uma vez que o candidato, nas eleições 

presidenciais de 2018 declarou-se católico, mas como assevera Mariano (2018) para a 

revista Folha de São Paulo, “o batismo tinha mais viés eleitoral do que qualquer outra 

coisa. Bolsonaro está em campanha há quatro anos, como ele mesmo disse”.39 

                                                           
38 ABUDD, Bruno. Como Bolsonaro se tornou o candidato dos evangélicos. Época. 06out.2018, 

atualizada em 08out2018. Disponível em: <https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-

candidato-dos-evangelicos-23126650>. Acesso em 03nov.2018 
39 BALLOUSSIER, Anna Virginia. Católico, Bolsonaro investe em pauta evangélica e domina 

segmento. Folha de São Paulo. 30.out.2018. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-pauta-evangelica-e-

domina-segmento.shtml. Acesso em 15dez.2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_do_Desarmamento
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-pauta-evangelica-e-domina-segmento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-pauta-evangelica-e-domina-segmento.shtml
https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelicos-23126650
https://epoca.globo.com/como-bolsonaro-se-tornou-candidato-dos-evangelicos-23126650
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-pauta-evangelica-e-domina-segmento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/catolico-bolsonaro-investe-em-pauta-evangelica-e-domina-segmento.shtml
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O candidato ao longo da sua trajetória parlamentar vestiu a camisa contra as 

pautas liberalistas, mas um dos fatos que trouxe repulsa de alguns e aproximação de 

outros, independentemente de religião, classe social ou mesmo partidos políticos e 

que trouxe visibilidade e estreitou ainda mais os laços do presidenciável com o campo 

evangélico, inclusive de parlamentares do Congresso Nacional, foi o fato do  

candidato ter sido alvo de uma cuspida do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) que 

durante a votação do impeachment, da então presidente Dilma Rousseff, sentiu-se 

ofendido diante dos insultos relativos a sua homossexualidade, como pode ser visto 

nas redes sociais.40 

À época, o pastor Marco Feliciano (PSC-SP), um dos aliados de 

Bolsonaro, lamentou a atitude de Wyllys e declarou:   

Existe algo mais fascista do que cuspir em alguém? Isso denota que o alvo 

do escarro é menor e desprezível. O cuspidor sente-se superior. Se 

fossemos eu e Bolsonaro os cuspidores, os esquerdopatas, os que 

sofreram lavagem cerebral pela mídia e os idiotas úteis nos linchariam. 
Acho que já passou da hora dos brasileiros começarem a rever quem é 

quem de verdade. Eu e Bolsonaro sempre quando atacados, nos calamos. 

O ex-BBB e o global sub-intelectual, desfilam o ódio e já deram provas 

dos seus desequilíbrios, mesmo assim são ovacionados pela mídia.41 

 

 

Em 09 de novembro de 2016, Bolsonaro ao prestar depoimento ao Conselho de 

Ética da Câmara, afirmou que seria candidato a presidente da República em 2018 e ainda 

arrematou, "gostem ou não gostem". A declaração do deputado foi dada enquanto ele 

falava na condição de testemunha no processo aberto pelo Conselho de Ética para apurar 

se Jean Wyllys (PSOL-RJ) quebrou o decoro parlamentar ao ter cuspido em Bolsonaro, 

na sessão da Câmara na qual era analisada a admissibilidade do processo de impeachment 

da ex-presidente Dilma Rousseff. Durante o depoimento ao conselho, Jair Bolsonaro 

ainda afirmou que será candidato ao Palácio do Planalto nas próximas eleições por sofrer 

o que ele chamou de "perseguição política" praticada por grupos de esquerda.42 

                                                           
40 YOUTUBE. Jean Wyllys cospe em Jair Bolsonaro.17abr2016.Disponível: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TtLE_3IDGPU>. Acesso em:15dez2019 
41 CHAGAS, Tiago.Câmara poderá suspender o mandato de Jean Wyllys por cuspida em Jair 

Bolsonaro. Gospel.21set.2016.  Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/camara-

suspender-jean-wyllys-cuspida-bolsonaro-85744.html>. Acesso em: 15dez.2019. 
42 G1. Bolsonaro diz que será candidato em 2018, ‘gostem ou não gostem’. G1. 09nov.2016. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-que-sera-candidato-em-

2018-gostem-ou-nao-gostem.html>. Acesso em: 15dez.2019. 

https://noticias.gospelmais.com.br/feliciano-critica-wyllys-jose-abreu-cuspirem-adversarios-82425.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/10/jean-wyllys-vira-alvo-do-conselho-de-etica-por-cuspir-em-bolsonaro.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/10/jean-wyllys-vira-alvo-do-conselho-de-etica-por-cuspir-em-bolsonaro.html
https://www.youtube.com/watch?v=TtLE_3IDGPU
https://noticias.gospelmais.com.br/camara-suspender-jean-wyllys-cuspida-bolsonaro-85744.html
https://noticias.gospelmais.com.br/camara-suspender-jean-wyllys-cuspida-bolsonaro-85744.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-que-sera-candidato-em-2018-gostem-ou-nao-gostem.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-que-sera-candidato-em-2018-gostem-ou-nao-gostem.html
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O candidato José Messias Bolsonaro ocupa cadeira no Congresso Nacional 

desde 1991 e sua atuação, filiação partidária e ideologia se aproximam da bancada 

evangélica, uma vez que é considerado ultra conservador nas pautas relacionadas aos 

costumes, a ética e à moral e que geralmente unem a bancada evangélica e a católica 

contra a descriminalização do aborto, contra regulamentação da união civil 

homoafetiva, pesquisas com células-tronco e outras pautas consideradas morais. 

 

2.3 O voto religioso e sua relevância na eleição presidencial  

 

O envolvimento de políticos evangélicos, nos últimos anos pode ser 

caracterizado como: sistematicamente requerido, estimulado, cobrado, barganhado por 

considerável parte da classe política brasileira, o que tem como efeito imediato 

reforçar, incrementar e legitimar a presença, a participação, a influência, o poder de 

pressão e de barganha desses religiosos na esfera pública, espaço no qual também 

atuam intensamente por meio de suas emissoras e redes de rádio e tevê, de jornais, 

revistas, gravadoras e mercado editorial (MARIANO; ORO 2010, p. 107). 

 Carvalho (2014) no mesmo sentido de retratar a importância dos meios de 

comunicação, quando o assunto é campanha eleitoral, ressalta que embora o voto seja 

reconhecidamente um mecanismo participativo necessário, é insuficiente diante de um 

novo instrumento de participação que está adquirindo grande importância, ou seja, às 

redes sociais.  Assim, para o autor: 

As redes têm demonstrado sua capacidade de mobilização e de pressão 

sobre os poderes públicos, inclusive sobre o Congresso. Isto pode significar 

maior independência e maior cobrança, pode indicar o crescimento de uma 

opinião pública mais forte e menos sujeita a manipulação, venha de onde 

vier (2014, p.247).  

 

Pierucci (2011) fez uma análise das eleições presidenciais de 2010 e se atenta ao 

voto religioso e a presunção de que vigora no Brasil o voto religioso. O autor 

posiciona-se afirmando que:  

A falácia que calca o assentamento dessa inquestionada certeza consiste em 

tomarmos como equivalente ao voto das massas religiosas o envolvimento 

eleitoral dos profissionais da religião (padres, pastores, bispos católicos e 

evangélicos, até o papa se necessário) seja a favor da sobrevida da 

denominação religiosa na totalidade social. O voto das massas religiosas 

não há de ser necessariamente um voto obediente, essa desfiguração odiosa 

da figura libertaria do voto secreto. Voto, se for obediente, submisso a 

poderes hierárquicos e corporativos como os dos chefes de comunidades 
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religiosas, será a negociação prática de uma faculdade essencial do sufrágio 

universal (2011, p.7). 

 

Para Souza (2013), o Brasil é internacionalmente conhecido como o país da 

diversidade religiosa embora os segmentos católicos e evangélicos tem-se destacado 

na arena política nacional, influenciando o voto dos eleitores, apoiando campanhas 

eleitorais de candidatos mais afeitos aos seus interesses políticos e religiosos, 

posicionando-se contrariamente à candidatura de pessoas que destoem interesses, 

incentivando e obstaculizando o desenvolvimento de políticas públicas. Assim, 

conforme entendimento da autora: 

O associativismo religioso como propiciador da produção de capital social 

problematiza a suposta existência de fronteiras rígidas entre o religioso e a 

política, explicitando a porosidade ou, talvez, a artificialidade de tais 

fronteiras (2013, p.181). 

 

 

O apoio eleitoral evangélico é uma das estratégias política dos candidatos que 

concorrem as eleições. Com a proximidade de líderes religiosos, os candidatos 

apadrinhados alcançam acesso rápido aos eleitores em massa e a seus respectivos 

votos. O voto contabilizado é o ato de ratificação da aliança firmada em período de 

campanha e é nesse momento que política e religião se entrelaçam de tal modo que o 

discurso, os valores e o poder se tornam uno frente a sociedade constitucionalmente 

laica. 

           O voto pretendido pelos candidatos quando fundado em discursos, projetos e 

temas que abarcam, fundamentam e ressaltam dogmas religiosos, está voltado ao 

eleitorado mais conservador e suscetível a essa modalidade de persuasão.  

          Segundo Macedo e Oliveira (2008),  

os evangélicos possuem um compromisso com a consolidação da 

democracia, assim, eles precisam se envolver nos temas relacionados à 

cidade, ao país, ao estado onde vivem, reconhecendo que o grande “projeto 

de Deus”, exige uma maior responsabilidade nessas questões. Os votos 

deste segmento religioso são movidos por dois interesses: “o interesse dos 

próprios cristãos em ter representantes genuínos e o interesse de Deus que 

seu projeto de nação se conclua” (2008, p. 123). 

 

Dependendo do tipo de campanha que se desenvolve voltada ao público 

religioso, os candidatos ao invés de serem acolhidos e manterem uma relação de 

proximidade, colhem um efeito contrário ao todo almejado, ou seja, o de repulsa e 

distanciamento dos eleitores para com eles.   
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        A investida no segmento religioso durante o período eleitoral faz parte das 

agendas dos candidatos pré e durante a campanha, pois procuram proximidade para 

firmar alianças e receber apoio desse público que constantemente se organizam em 

eventos, marchas, cultos e reuniões.  

Durante o primeiro turno das eleições presidenciais  de 2018,   Meirelles (MDB) 

participou de eventos evangélicos no tempo em que atuou como Ministro e depois 

como candidato;  Alckmin do (PSDB) também buscou esta frente intensamente, 

incluindo lideranças evangélicas e políticas em sua grande 

coligação;  Marina (Rede) também fez reuniões e mesmo o (PSOL) contou com o 

apoio dos “Evangélicos com Boulos”. Provavelmente o candidato que tenha mais 

tardiamente considerado de forma mais efetiva este segmento tenha sido 

exatamente Fernando Haddad  (PT) que, somente, na segunda semana do segundo 

turno participou de uma reunião específica com pastores e lideranças evangélicas. 

O termo “efeito fariseu” passou a existir na sociologia política norte-americana 

em 2006 pelos psicólogos e estudiosos de pleitos eleitorais, Larry Powell e Eduardo 

Neiva, quando estudaram a derrota da candidatura do republicano Roy Moore para o 

governo do Alabama, cuja campanha foi alicerçada em argumentos e apelos religiosos 

e com uma apresentação pessoal de alguém extremamente religioso, justo e 

moralmente justiceiro (PIERUCCI, 2011). 

Como assevera Pierucci: 

Para se ter uma ideia a campanha de Moore vinha compactada no seguinte 

slogan alusivo ao seu rigor religioso: O juiz dos Dez mandamentos. Deu 

zebra. Segundo Powell e Neiva, o que ocorreu foi que ele se deixou 

atropelar por um efeito fariseu, que é quando a ventilação eleitoral de 

temas, critérios e apelos religiosos obtêm do eleitor conservador resposta 

contraria a esperada (2011, p.9). 

 

José Messias Bolsonaro representou em sua campanha presidencial a faceta do 

candidato conservador e religioso, todavia não foi o único e nem o mais fervoroso, se 

equiparado ao Cabo Daciolo. 

Cabo Daciolo ganhou notoriedade pública após comandar uma greve de 

bombeiros no Rio de Janeiro em 2011. Foi eleito deputado federal pelo (Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), que defende o Estado Laico, em 2014 e no ano 

seguinte foi expulso. A expulsão do partido por 53 votos a 1, foi em decorrência de 

alguns fatos que deixaram os socialistas alarmados, como a postagem de uma selfie 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/577410-em-tres-dias-temer-lanca-a-si-mesmo-e-a-meirelles-para-a-sucessao-no-planalto
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/583494-psdb-despenca-e-tem-pior-resultado-em-eleicao-presidencial
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/581979-tera-marina-silva-encontrado-o-tom
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584176-haddad-o-professor-que-nao-conseguiu-conter-o-antipetismo
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com Bolsonaro; a defesa na libertação dos PMs condenados no caso Amarildo e a 

propositura de mudar o Artigo 1º da Constituição Federal para substituir a frase “todo 

o poder emana do povo” por “todo o poder emana de Deus”; exortar o demônio do 

Planalto e propôs criar a Semana Nacional de Adoração a Deus, a ser celebrada nos 

primeiros sete dias do ano. 

Em 2018 foi candidato à presidência pelo Patriota e seguiu uma agenda de 

campanha inusitada diante dos seus adversários. Com a Bíblia na mão e com um 

discurso pautado em versículos, suas primeiras palavras sempre foram “Glória a 

Deus”, cuja finalização se expressava “Juntos somos fortes, nenhum passo daremos 

atrás e Deus está no controle”. 

O candidato do PSOL denominou o Morro das Oliveiras, Rio de Janeiro, local 

de trilha religiosa e onde fieis acampam e realizam vigílias, de “escritório”, pois 

durante a campanha ficou acampado no local por 21 dias. Como prática comum das 

igrejas pentecostais e como assembleiano que é, Daciolo fez do jejum um fato 

político.43 

Em entrevista para a revista Época44 (2018), Daciolo diferenciou-se de 

Bolsonaro e disse:  

Também sou um patriota. Prego o nacionalismo, o civismo. [...]. Para o 

Bolsonaro, bandido bom é bandido morto. Para mim, bandido bom é 

bandido lavado e remido no sangue do Senhor Jesus.[...] Todo mundo fala: 

Daciolo, você está louco. Para os homens, a minha chance é menor que 

0,001%. Mas para Deus, é 100%. Ainda não me botaram em nenhuma 

pesquisa, mas não vou desistir. Tá repreendido desistir!. 

 

Durante o tempo de jejum, Cabo Daciolo não participou dos debates e não 

concedeu entrevistas, mas ao concluir o tempo em que ficou em retiro, gravou um 

vídeo e postou nas redes sociais, afirmando que: 

Eu serei presidente. Não sei como. Mas eu acredito até que a vitória será 

no primeiro turno. Olha só o tamanho da minha fé? (...) Que papo é esse de 

votar no menos pior. Deus não quer que você vote no menos pior. Você 

                                                           
43 EIRAS. Yuri. Famoso graças ao Cabo Daciolo, Monte das Oliveiras é refúgio de oração favorito 

dos evangélicos cariocas. Época. 01out.2018. Disponível em: https://epoca.globo.com/famoso-gracas-

ao-cabo-daciolo-monte-das-oliveiras-refugio-de-oracao-favorito-dos-evangelicos-cariocas-23116315. 

Acesso em: 05mar.2019. 
44 FRANCO. Bernardo Mello. Cabo Daciolo, o pastor presidenciável que promete expulsar o demônio 

do planalto. Época.22jun.2018. Disponível em: 05mar.2019.   

<https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/cabo-daciolo-o-pastor-presidenciavel-que-e-

fenomeno-na-internet-e-promete-expulsar-o-demonio-do-planalto.html>. Acesso em: 05mar.2019. 

https://epoca.globo.com/famoso-gracas-ao-cabo-daciolo-monte-das-oliveiras-refugio-de-oracao-favorito-dos-evangelicos-cariocas-23116315
https://epoca.globo.com/famoso-gracas-ao-cabo-daciolo-monte-das-oliveiras-refugio-de-oracao-favorito-dos-evangelicos-cariocas-23116315
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/cabo-daciolo-o-pastor-presidenciavel-que-e-fenomeno-na-internet-e-promete-expulsar-o-demonio-do-planalto.html
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/06/cabo-daciolo-o-pastor-presidenciavel-que-e-fenomeno-na-internet-e-promete-expulsar-o-demonio-do-planalto.html
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está preocupado com os números que estão mostrando? Isso é tudo mentira. 

Quem determina quem vai sentar na cadeira de presidente é Deus.45 

 

 Para o candidato Daciolo, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) 

representam a maçonaria e o comunismo, respectivamente e  afirma: 

Eles querem criar o caos e um cenário de guerra. Bolsonaro e Haddad 

fazem parte do sistema. Um representa o comunismo e o outro representa 

a maçonaria. (...) Se você não for votar, Deus vai fazer essas arvores aqui 

votarem em mim. Eu sei disso porque Deus já me levou para o futuro e eu 

vi. Até o dia sete vocês também vão ver. Você vai sonhar comigo. Você 

vai acordar pensando no Daciolo.46 

 

 Diante disso, embora Bolsonaro aparentemente tenha  se promovido na figura 

de homem integro, contra a corrupção e um justiceiro moral em favor da família, não 

recaiu sobre sua candidatura o efeito fariseu, posto que o candidato prosseguiu para o 

segundo turno nas eleições de 2018, diferentemente do candidato do PSL. 

É possível constatar que mesmo diante do eleitor conservador e religioso existe 

uma linha tênue e bamba do que seja considerado razoável ou exagero por parte do 

candidato que se apresenta como opção protetora, salvadora e sem pecados diante dos 

demais.  

Em decorrência do crescimento do número de pessoas que se declaram 

evangélicos; da proliferação de igrejas, da concessão dos meios de comunicação a 

líderes religiosos desse mesmo segmento e ascensão  na política eleitoral e partidária 

nacional,  não é raro tratar a relação entre religião e política como uma ameaça ao 

Estado laico. 

O resultado eleitoral representa um ponto climático dos anseios por controlar o 

poder político de parte do povo evangélico, se levamos em consideração o histórico de 

sua incursão na política desde o fim da ditadura nos anos oitenta, no dizer de Rivera e 

Fidalgo (2019, p. 78).  Entendem os autores que: 

Na contramão do processo de consolidação de uma tradição democrática 

baseada em princípios cidadãos de igualdade que garantem o direito à 

diferença e prezam a diversidade, o pluralismo e a tolerância, o 

comportamento da maioria dos fieis evangélicos nas últimas eleições leva 

a pensar que os mesmos preferem um vínculo forte com o poder político 

                                                           
45  G1. “Serei presidente não sei como” diz Cabo Daciolo, após  encerrar 21 dias de 

retiro.G1.25set.2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/25/cabo-daciolo-diz-acreditar-em-vitoria-no-primeiro-turno-

das-eleicoes.ghtml>. Acesso em 05nov.2019 
46 Cabo Daciolo. Brasil pátria do evangelho. 25set.2018. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/depudadocabodaciolo/videos/164692311077789/>. Acesso 05nov.2019. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/25/cabo-daciolo-diz-acreditar-em-vitoria-no-primeiro-turno-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/25/cabo-daciolo-diz-acreditar-em-vitoria-no-primeiro-turno-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/09/25/cabo-daciolo-diz-acreditar-em-vitoria-no-primeiro-turno-das-eleicoes.ghtml
https://www.facebook.com/depudadocabodaciolo/videos/164692311077789/
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que lhes permita importantes cotas de poder de decisão sobre questões 

públicas, de modo a poder impor ao resto da sociedade, não evangélica, 

valores, princípios e costumes que são próprios desses grupos religiosos. 

Trata-se, por tanto, de uma prática que recua à compreensão 

“patrimonialista” da sociedade e que conflita cos valores democráticos 

antes mencionados. 

 

           É importante esclarecer, que não são todos os religiosos necessariamente 

“fundamentalistas’, “teocráticos”, pois a despeito de seu explícito conservadorismo 

moral-social, eles cultivam uma ideia da laicidade e de política republicana como 

referência formal. Atuam nos partidos existentes, formam bancadas, fazem lobby, 

participam de comissões parlamentares, organizam marchas, manifestações, 

estabelecem alianças entre si – os cristãos – e com outros atores políticos 

conservadores. Tudo isto, para infundir, dentro do formato político-republicano que 

demarca sua conduta pública, seus valores religiosos conservadores, devidamente 

amoldados ao procedimento parlamentar e das instituições de Estado (CAMURÇA, 

2019, p.137).  

O posicionamento de Marina Silva (REDE) – Rede Sustentabilidade, sobre 

aborto e outros temas polêmicos foi um dos principais motivos para líderes das maiores 

igrejas evangélicas do Brasil, ou seja, Assembleia de Deus e Universal do Reino de 

Deus, terem negado apoio à missionária assembleiana.  Questionada sobre qual seria 

sua opinião sobre a legalização do aborto, a então candidata à Presidência Marina Silva 

defendeu a realização de um plebiscito para tratar da questão. A declaração foi dada 

durante um debate na TV Record, a uma semana do primeiro turno das eleições de 

2010. Portanto, segundo o Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ): 

Naquela hora em que a Marina defendeu o plebiscito, o pastor Silas 

Malafaia mandou desmarcar o almoço que tinha combinado com ela no dia 

seguinte",. "Ela agiu como Pilatos. Lavou as mãos. Lavou as mãos das 

nossas pautas", diz Cavalcante, parlamentar mais próximo ao líder da 

carioca Assembleia de Deus Vitória em Cristo.47 

 

 

“Liberal na economia e progressista no social",  assim as manchetes dos jornais 

definiram, em agosto de 2014, a primeira versão do programa de Governo da então 

candidata pelo PSB à presidência da República, Marina Silva. A agenda progressista 

                                                           
47 GUARCIA, Daniela. Por que líderes evangélicos  recusam Marina e podem apoiar Bolsonaro. UOL. 

19jan.2018. Disponível em 

:<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/01/19/por-que-lideres-evangelicos-

recusam-marina-e-podem-apoiar-bolsonaro.htm>. Acesso em: 04out.2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/30/politica/1409363459_801114.html
https://brasil.elpais.com/tag/marina_silva
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/01/19/por-que-lideres-evangelicos-recusam-marina-e-podem-apoiar-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/01/19/por-que-lideres-evangelicos-recusam-marina-e-podem-apoiar-bolsonaro.htm
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daquele texto, principalmente em relação aos direitos dos homossexuais, arrancou 

elogios de entidades que defendem a comunidade LGBT e até mesmo de políticos que 

não a apoiavam no pleito, como o deputado Jean Wyllys (PSOL). Foi uma euforia que 

durou pouco, pois pressionada por líderes conservadores, ela, que é evangélica, 

divulgou em seguida uma versão corrigida de seu plano, no qual não constava mais o 

apoio ao casamento igualitário nem à criminalização da homofobia. De campeã da 

comunidade LGBT, Marina passou em menos de 24 horas a ser atacada como uma 

candidata contraditória e vulnerável a pressões de grupos religiosos. 48 

No mesmo ano eleitoral, a revista Época49 entrevistou o pastor Silas Malafaia,  e 

o questionou  sobre a intenção  e possibilidade do pastor Everaldo (PSC) e Marina 

Silva do Partido,  ambos candidatos à presidência, se beneficiarem com  o voto 

evangélico e diante da indagação, o pastor respondeu: 

Quando Everaldo lançou sua candidatura, marcou 4% nas pesquisas 

eleitorais. Pensávamos que, se os líderes evangélicos se engajassem na 

campanha, Everaldo chegaria a 10% e teríamos uma agenda no segundo 

turno. A lamentável morte de Eduardo Campos mudou o panorama. Marina 

também é evangélica e tem um histórico político no Brasil. Everaldo, não. 

O trator da Marina passou por tudo. Passou por Everaldo, Aécio e Dilma. 

Everaldo sofreu mais com isso, por causa do voto evangélico.  

 

O entrevistador afirmou que há líderes evangélicos que apoiaram o Pastor 

Everaldo. Outros estão com Marina Silva, Dilma Rousseff ou Aécio Neves. E 

questionou o entrevistado sobre o porquê esse segmento é tão fragmentado? Em 

resposta, Silas Malafaia, se posicionou:  

Isso mostra que os evangélicos não têm unanimidade em pensamento 

político. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Por isso, sempre fui 

contra a criação de um partido evangélico. Baixo o bambu quando alguém 

vem com essa ideia. Temos de estar em tudo que é partido. Mas não tenho 

dúvidas: Marina levará de 80% a 90% do voto evangélico. A candidatura 

dela, o acirramento da propaganda e as redes sociais mudaram tudo. O 

evangélico tem interação social, porque vai à igreja pelo menos uma vez 

por semana. Ninguém usa as redes sociais como os evangélicos, e somos 

entre 25% e 27% da população. Somem a nós os católicos praticantes, 

também uns 25% a 27% e que, em muitos pontos, pensam igual. Já deu a 

maioria da população.  

[...] As demandas evangélicas são: casamento entre homem e mulher, 

proibição do aborto, liberdade de religião e imprensa livre, mesmo falando 

                                                           
48 COLETTA, Ricardo Della. Programa de Marina avança em programas LGBT, mas ativistas cobram 

propostas concretas. El País. 15ago.2018.Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/15/politica/1534338530_266715.html. Acesso em 04out.2018. 
49  PATURY, Felipe; PEROSA, Teresa. Silas Malafaia: Marina vai levar 80% dos votos evangélicos 

.Época.08set.2014.Disponível em:< https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/bsilas-

malafaiab-marina-levara-80-dos-votos-evangelicos.html>. Acesso em 04out.2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/22/politica/1474581358_138763.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/30/politica/1409428082_344003.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/30/politica/1409428082_344003.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/15/politica/1534338530_266715.html
https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/bsilas-malafaiab-marina-levara-80-dos-votos-evangelicos.html
https://epoca.globo.com/tempo/eleicoes/noticia/2014/09/bsilas-malafaiab-marina-levara-80-dos-votos-evangelicos.html
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mal de nós. Não queremos impor ideologia. Queremos que o Brasil seja 

democrático, cresça, crie emprego e prospere para todos. 

 

Nas eleições de 2018, a candidata Marina adotou posicionamento contrário ao 

porte de arma, a redução da menoridade penal e a favor da criminalização da 

Homofobia.50  Marina não recebeu em 2018 o mesmo apoio de líderes evangélicos que 

dividiram no primeiro turno das eleições de 2014, após a reformulação do seu plano 

de governo, o apoio entre ela e o pastor Everaldo (PSC), ambos assembleianos.  

No segundo turno em 2018, em nota, afirmou dar “voto crítico” ao candidato 

petista, por não pregar a extinção dos direitos" nem a repressão aos movimentos e ainda 

afirmou:  

Outro motivo importante para a definição e declaração de meu voto é a minha 

consciência cristã, valor central em minha vida. Muitos parecem esquecer, mas 

Jesus foi severo em palavras e duro em atitudes com os que têm dificuldade de 

entender o mandamento máximo do amor. É um engano pensar que a invocação 

ao nome de Deus pela campanha de Bolsonaro tem o objetivo de fazer o sistema 

político retornar aos fundamentos éticos orientados pela fé cristã que são tão 

presentes em toda a cultura ocidental. A pregação de ódio contra as minorias 

frágeis, a opção por um sistema econômico que nega direitos e um sistema social 

que premia a injustiça, faz da campanha de Bolsonaro um passo adiante na 

degradação da natureza, da coesão social e da civilização". [...] Diante do pior risco 

iminente, de ações que, como diz Hannah Arendt, “destroem sempre que surgem”, 

“banalizando o mal”, propugnadas pela campanha do candidato Bolsonaro, darei 

um voto crítico e farei oposição democrática a uma pessoa que, “pelo menos” e 

ainda bem, não prega a extinção dos direitos dos índios, a discriminação das 

minorias, a repressão aos movimentos, o aviltamento ainda maior das mulheres, 

negros e pobres, o fim da base legal e das estruturas da proteção ambiental, que é o 

professor Fernando Haddad.51 

 

 

Fernando Haddad, também buscou apoio religioso para o segundo turno junto a 

cúpula da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e comprometeu-se a 

cumprir pontos considerados centrais para a comunidade católica, no caso de vitória. 

Assim, com base no pleito de Don Leonardo Steiner, secretário geral da instituição, 

firmou compromisso em 5 vertentes de atuação do Estado, sendo: combater a cultura 

da violência no país; fortalecer as instituições democráticas; fortalecer os órgãos de 

combate a corrupção, como a Polícia Federal, Ministério Público e Poder judiciário, 

                                                           
50ENOMOTO, Eduardo. Marina Silva é contra aborto e redução da maioridade penal. 

R7.08set.2014.Disponível em:<https://noticias.r7.com/eleicoes-2014/marina-silva-e-contra-aborto-e-

reducao-da-maioridade-penal-09092014.> Acesso em: 04out.2018. 
51MATOSO, Felipe; GARCIA, Gustavo. Marina Silva diz que dará “voto crítico” a Fernando Haddad 

no segundo turno.G1. 22out.2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/22/marina-silva-diz-que-dara-voto-

critico-a-haddad-no-segundo-turno.ghtml>. Acesso em 04out.2018. 
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para que ajudem a preservar a democracia no país, combate à devastação ambiental, 

na preservação dos recursos naturais e no controle das emissões de carbono. O último 

diz respeito ao compromisso com a preservação da vida e contra o aborto.52      

          Com foco no eleitorado evangélico, o petista também buscou alianças, apesar 

de algumas igrejas já terem fechado apoio com Bolsonaro. A ideia era mostrar que seu 

programa de governo estava alinhado com o que prega o cristianismo, inclusive na 

exploração do seu casamento de 30 anos, na perspectiva da família cristã conservadora 

e tradicional. 

Segundo Camurça,  

Hadadd recebeu apoio de segmentos e lideranças evangélicas reunidas em 

torno da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, composta por igrejas 

Metodista, Presbiteriana, Batista, Anglicana, Assembleias de Deus, 

Betesda, IBAB. Na ocasião firma compromisso com: o combate a pobreza, 

a defesa da liberdade religiosa e a submissão dos temas controversos como 

a legalização do aborto e das drogas a decisão do Congresso (2019, p. 148). 

 

 

Segundo a pesquisa da PUC-SP/INTERCOM, realizada na Marcha para Jesus, 

evento anual promovido pela neopentecostal Renascer em Cristo, realizado em 31 de 

maio de 2018, com a participação de amplo e variado público de igrejas evangélicas,  

46,81% disseram que decidem o voto por identificação com o discurso ou as propostas 

do candidato e apenas 4,5% dos evangélicos declara escolher candidatos a partir da 

indicação do pastor ou da igreja. 53 

Bolsonaro obteve apoio público de lideranças evangélicas, sendo contundente e 

expressiva as aparições desses atores religiosos nos meios de comunicação e mídias 

sociais.     

José Wellington Bezerra da Costa, presidente da igreja pentecostal Assembleia 

de Deus do Brasil, juntamente com outros líderes, gravou vídeo54 de 20 segundos, 

intitulado: “Evangélicos da Assembleia de Deus divulgam apoio a Bolsonaro. Em um 

                                                           
52SAMPAIO, Cristiane. CNBB recebe Haddad e se posiciona em defesa da democracia. Brasil de 

Fato. 11out.2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/11/cnbb-recebe-haddad-

e-se-posiciona-em-defesa-da-democracia>. Acesso em: 22nov.2019. 
53 CARTA CAPITAL. Não existe o voto evangélico. Carta Capital. 06jun.2018.Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/nao-existe-o-voto-evangelico/. Acesso em 

10jun2019. 
54COSTA, Wellington Bezerra da. Evangélicos da Assembleia de Deus divulgam apoio a Bolsonaro. 

Youtube.25out.2018. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=-x16X46hMeg. Acesso 

em:05jan.2020. 
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primeiro momento José Wellington declara que, “a mesa diretora da Convenção Geral 

da Assembleia de Deus do Brasil apoia Jair Bolsonaro”. E em coro, para finalizar, 

todos os presentes declamam o slogan de Bolsonaro, “Brasil acima de tudo e Deus 

acima de todos”. 

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, gravou 

vídeo55 de 2 minutos e 57 segundos, com a chamada “Porque você deve votar em 

Bolsonaro?,” conforme transcrição abaixo: 

Olá povo abençoado do Brasil. Analise o que eu vou falar. Porque você 

deve votar em Bolsonaro para presidente da nossa nação. Eu queria te 

deixar aqui uma coisa clara. Nós não estamos votando em Deus, candidato 

à Deus. Claro que Bolsonaro tem defeitos, tem limitações, discordo de 

algumas coisas que ele fala, mas vamos lá. Vamos colocar na balança os 

pós e os contras. Bolsonaro tem uma das coisa mais importantes nesse 

tempo que nós precisamos no Brasil, Vida Limpa. Seus inimigos e 

adversários podem  “a fala besteira”, “ falou de mais” e “falou aqui 

indevido”, mas ninguém, nem a mídia, nem a imprensa toda, nem seus 

adversários, chamam ele de corrupto. Nunca recebeu um centavo de 

empresa nenhuma. A vida do cara é limpa! Tem outro dado, como ele é 

militar, ele aprendeu a amar, porque isso é uma das coisa mais importantes 

que eu vejo no militarismo, fazer com que os caras amem a sua Nação. Meu 

pai, falecido pai, oficial da marinha, ex combatente, eu aprendi isso, amar 

a Nação. Esse cara tem gana pelo Brasil de querer melhorar. Esse camarada 

é a favor dos valores de família. Ele é contra essa bandidagem de erotizar 

crianças nas escolas que toda esquerda quer. Ele é a favor da vida. Ele não 

deve nada a esse sistema político que está ai. Por isso, ele pode fazer um 

excelente governo. Ele é um camarada que é a favor do bem estar de todos. 

Que não fez escolhas de pobre, classe média ou rico. Minha gente, acorda! 

Povo brasileiro, nós temos que dar um basta a essa gente que roubou 

durante 13 anos. Essa gente que destruiu a  economia brasileira. Esse é o 

caos que eles deixaram, governo Lula e Dilma e que agora vem com seus 

postes Ciro e também Haddad. Isso é poste de Lula. O maior corrupto da 

história política do Brasil. Vamos dar um basta nisso. Se queremos ver uma 

Nação melhor sabe. Um homem que teme a Deus e que tem liderança. Que 

não tem medo dessa imprensa  esquerdopata, vergonhosa. Que tenta 

denigrir o cara, todo dia. Essa é uma das maiores provas que esse cara é o 

cara. Então, não vamos brincar com isso. Não vamos deixar o Brasil virar 

uma Venezuela, uma Cuba.  Vamos dar um basta a toda essa esquerda que 

destruiu o Brasil. Que quer destruir os valores morais e de família. Vamos 

colocar um homem que vai ter uma grande equipe para governar esse país 

e termos dias melhores. Eu quero ser profeta. Eu creio que o Brasil ainda 

vai viver os melhores momentos em nome de Jesus. E que Deus abra a 

mente do povo brasileiro para perceber essas coisas. 17 neles. Deus 

abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. 

 

                                                           
55 MALAFAIA, Silas. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=4uBxAl-rPyw. Acesso em: 

05jan.2020. 
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Edir Macedo, o religioso da maior igreja neopentecostal do País e a mais 

influente eleitoralmente, usou seu perfil oficial certificado no Facebook56 para declarar 

voto em Bolsonaro.  

Nas últimas campanhas presidenciais, coincidência ou não, o endosso de Edir 

Macedo foi sempre decisivo para a vitória. Em 1989, no segundo turno, ele apoiou 

Fernando Collor de Mello por ser o candidato que melhor rivalizava com Lula. 

 Em 1994 e 1998, a igreja de Macedo apoiou Fernando Henrique Cardoso, 

todavia o quadro mudou em 2000, quando o bispo Carlos Rodrigues, então deputado 

pelo PL, articulou uma aproximação com o petista. Edir Macedo e a Universal viriam 

a apoiar Lula e Dilma nos três pleitos seguintes.  

Quando perguntado por eleitores nas redes sociais para quem daria seu apoio 

nesta eleição de 2018, Macedo respondeu com apenas uma palavra “Bolsonaro”.57 

O posicionamento de Bolsonaro atraiu grande parte do eleitorado evangélico e 

igrejas, pois defendeu de maneira contundente as pautas consideradas morais. O bispo 

Robson Rodovalho, líder da Sara Nossa Terra, que emitiu nota pela Confederação dos 

Conselhos de Pastores do Brasil, afirmou que:  

Há uma unanimidade de que o Bolsonaro foi o único que empunhou a 

bandeira da vida, da família, da igreja, da livre economia, da escola sem 

partido e contra a ideologia de gênero". Achamos que deveríamos 

manifestar esse apoio antes do primeiro turno, a tempo de influenciar nossa 

sociedade.58 

 

 

Todavia, o manifesto gerou uma carta pastoral contrária assinada, 

majoritariamente, por adeptos de igrejas como presbiterianos, batistas, metodistas, 

luteranos e anglicanos que não comungaram com a campanha de Bolsonaro e onde 

Haddad encontrou apoio.  

Segundo pesquisa Datafolha de 25 de outubro de 2018, publicada no G1, ou seja, 

às vésperas das eleições presidenciais do segundo turno,  as religiões se dividiram entre 

                                                           
56 BERGAMO, Mônica. Edir Macedo diz no facebook que apoia Bolsonaro para presidente. 

Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/edir-macedo-diz-no-

facebook-que-apoia-bolsonaro-para-presidente.shtml. Acesso em: 10out.2019. 
57 EXAME. Haddad mira evangélicos com quem tem 40% de desvantagem. Exame.15out.2018. 

Disponível em:https://exame.abril.com.br/brasil/haddad-mira-evangelicos-com-quem-tem-40-de-

desvantagem/. Acesso em: 08jun.2019. 
58 FRAZÃO, Felipe. Bolsonaro recebe apoio de líderes evangélicos. Terra. 01out.2010. Disponível 

em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/bolsonaro-recebe-apoio-de-lideres-

evangelicos,8ea7254bdf8ac3a4337c6da63ea249bdcz5vh59w.html. Acesso em:04jan.2020. 
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os finalistas, sendo que, Bolsonaro tem o apoio de 59% dos evangélicos e 44% dos 

católicos e Fernando Haddad 26% dos evangélicos e 43% dos católicos; entre os 

espiritas, kardecistas e espiritualistas, Bolsonaro tem aprovação de 48% e Haddad 

39%; já nas religiões umbanda, candomblé e as afro-brasileiras, o petista tem 

aprovação de 62% em face de Bolsonaro que conta com 27% dessa massa religiosa; 

dos que se declaram sem religião/agnóstico, 46% está à favor do Haddad e 38% pró 

Bolsonaro; Haddad tem 61% de aprovação de ateus e dos que não acreditam em Deus 

e Bolsonaro 35%.59 

Diante desse cenário, constatamos que Bolsonaro tem aprovação da maioria 

cristã e espiritas (evangélicos, católicos, kardecistas e espiritualistas), ou seja, os três 

principais segmentos religiosos do país, como visto a seguir: 

 

               Figura. 4 Principais Religiões Brasileiras 

 

                Fonte. IBGE/ Censo 2010 

 

Bolsonaro tem o seu melhor desempenho, acima de 50% nos indicadores, 

conforme pesquisa DATAFOLHA60 de 25 de outubro de 2018, entre aqueles que 

                                                           
59 G1. DATAFOLHA de 25 de outubro para presidente por sexo, idade, escolaridade, região, religião e 

orientação sexual.  25out.2018. Disponível em <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-

em-numeros/noticia/2018/10/26/datafolha-de-25-de-outubro-para-presidente-por-sexo-idade-

escolaridade-renda-regiao-religiao-e-orientacao-sexual.ghtml>. Acesso em: 10jan.2020. 
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recebem de 2 à 5 salários mínimos (55%), de 5 à mais de 10 salários mínimos (61%); 

pessoas com nível médio (51%) e superior (54%), do sexo masculino (55%); 

heterossexual (50%);  evangélicos (59%),  residentes na Região Sul (58%), Centro 

Oeste (59%), Norte (53%), Sudeste (53%); Idade de 35 à 44 anos (50%), 60 anos ou 

mais (50%).   

Como foi possível constatar, não há dúvidas de que o  voto do eleitorado 

evangélico foi de suma importância para a vitória de Jair  Bolsonaro nas eleições de 

2018, todavia outros fatores não podem ser desconsiderados, pois também 

contribuíram para a vitória. 

A mesma pesquisa do DATAFOLHA foi retratada por Barrera e Fidalgo (2019), 

objetivando mostrar a preferência de voto a Jair Messias Bolsonaro de outros setores 

da população, para melhor entender a força da campanha moralizadora de Bolsonaro. 

Segundo os autores,   

Por exemplo, perto de 30% de eleitores homossexuais votaram em 

Bolsonaro apesar de seu claro discurso homofóbico. Também votaram em 

Bolsonaro 37% de pessoas que recebem até 2 salários mínimos; 42% de 

mulheres votaram em Bolsonaro a pesar de seu nítido pensamento 

patriarcal. Também 38% das pessoas que se declaram sem religião, 53% de 

moradores da região norte e 37% da região nordeste (2019. p. 87). 

 

 Por outro lado, grupos como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o 

"O Amor Vence o Ódio", e "Evangélicos Contra Bolsonaro", assim como religiosos 

autônomos, estão se opondo ao apoio de grandes igrejas neopentecostais como a 

Universal do Reino de Deus (IURD) e a Assembleia de Deus, cujas lideranças não 

apenas declararam voto em Bolsonaro, mas têm feito propaganda e pressão para que 

seus fiéis também votem no deputado federal.61 

O campo evangélico é mais diversificado do que parece e de como aparece no 

resultado eleitoral. Um voto está longe de representar uma convicção, o que não exime 

ninguém da responsabilidade pelo voto escolhido. O voto exprime sim, uma forma 

religiosa conservadora de entender a sociedade e um desejo de submetê-la a uma moral 

particular (BARRERA; FIDALGO, 2019, p.87). 

                                                           
61 DOLCE, Júlia. Evangélicos criam movimentos contra Bolsonaro por todo o país. .Brasil de Fato. 
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Não temos a pretensão de retirar do eleitor evangélico a sua importância nas 

urnas, a favor de Jair Messias Bolsonaro, bem como da expressiva atuação dos líderes 

das principais igrejas pentecostais e neopentecostais do país ao declararem apoio a 

Bolsonaro. Mas é na soma dos votos efetivados pelos eleitores, dos mais diversos 

segmentos da sociedade, que presenciamos a democracia refletida na liberdade e no 

pleno exercício individual da cidadania. 

A eficácia do voto religioso não repousa simplesmente por seus resultados 

“imediatamente utilitaristas”, mas pela ascendência do fenômeno percebido pelas 

evidências numéricas, midiáticas e apelativas (ALONSO, 2013, p.208). 

Bolsonaro não conseguiu durante a sua campanha arrebanhar a unanimidade dos 

eleitores declarados religiosos, embora a maioria dos evangélicos o tenham apoiado. 

As lideranças religiosas que apoiaram Bolsonaro em campanha, mesmo com toda 

influência pública e privada, não exerceram em nome dos fiéis o poder decisivo do 

voto, embora muitos fiéis tenham votado no Bolsonaro exatamente porque seus líderes 

assim se manifestaram. 

Como observamos, o voto religioso evangélico nas eleições de 2018 foi 

expressivo. Sua relevância e influência por parte das lideranças religiosas em face dos 

eleitores evangélicos, não se discute. No entanto, a efetividade do voto evangélico 

ainda é insuficiente para a vitória de qualquer candidato ao poder executivo.           

No dia 29 de outubro de 2018, Bolsonaro precisou contar com o voto de outras 

denominações religiosas e não religiosa, uma vez que os evangélicos constituem 

menos que 50% (cinquenta) da população e mesmo que os votos desse grupo de 

eleitores fossem unânimes, seria insuficiente.  
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CAPÍTULO III - REPRESENTAÇÕES RELIGIOSAS NA CAMPANHA 

PRESIDENCIAL DO CANDIDATO JAIR MESSIAS BOLSONARO. 

 

Nesse último capítulo, vamos explorar as eleições presidenciais de 2018, no que 

tange especificamente ao candidato Jair Messias Bolsonaro e a presença dos 

pentecostais durante a campanha, sob os seguintes enfoques: lançamento da campanha 

e relação religião e política durante o primeiro e segundo turno, com ênfase nas 

representações religiosas e apuração de votos.   

 

3.1 Pentecostais na campanha presidencial de Jair Messias Bolsonaro  

 

O pentecostalismo distingue-se do protestantismo da Reforma, do qual pode ser 

considerado herdeiro, por pregar a crença na contemporaneidade dos dons do Espírito 

Santo, entre os quais se destacam os dons de línguas (glossolalia), cura e discernimento 

de espíritos, e por defender a retomada de crença e práticas do cristianismo primitivo, 

como a cura de enfermos, a expulsão de demônios, a concessão divina de bênçãos e a 

realização de milagres (MARIANO, 2004. p.134).  O pentecostalismo, segundo 

Mariano (2004), pode ser classificado em três grupos: 

O primeiro é o pentecostalismo clássico e abrange apenas as igrejas 

pioneiras: Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, que se 

instalaram no país na década de 1910. O segundo grupo começou na década 

de 1950 e não tem um nome consensual, mas abriga a Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, entre outras. Esse grupo 

inaugura o evangelismo focado na pregação da cura divina. O terceiro e 

último grupo é o do neopentecostalismo, que se inicia nos anos 1970 e tem 

como uma de suas características a teologia da prosperidade. É o grupo da 

Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, 

Sara Nossa Terra e Renascer em Cristo (2004, p.123).  

 

  O pentecostalismo da década de 70 e 80 ocupou primeiramente os espaços 

privados, periféricos e alcançou a população urbana de baixa renda e analfabeta da 

sociedade brasileira.  Como assevera Barrera (2016, p.18), “um pentecostalismo com 

características particulares se constitui de maneira sincrônica ao crescimento das 

periferias e faz parte delas desde sua constituição”. 

Assim, com uma representação tímida no espaço público, em equiparação aos 

parlamentares católicos, por algum tempo, não foram os evangélicos, motivo de 
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preocupação de cientistas políticos, jurídicos ou sociólogos na relação religião, política 

e Estado, como está sendo nas últimas décadas.  

O vínculo entre religião e política nunca se rompeu, mas foi construído de 

diferentes maneiras, sem obedecer a uma lógica linear ou ao ditame de leis irresistíveis 

do desenvolvimento histórico" (BURITY, 2001. p. 30).   

Nesse caminho,  asseveram Rivera e Fidalgo,  

os vínculos entre política e religião, tem se intensificado no que vá do 

Patrimonialismo pentecostal: novo patamar das relações entre religião e 

política no Brasil recente século XXI, nos mais diversos países da América 

Latina. Partidos políticos e igrejas evangélicas fazem articulações e 

alianças estratégicas. A iniciativa com frequência é também das igrejas. 

Essa iniciativa deixou para trás a clássica distinção do público como espaço 

do agir vinculado à política de Estado e o privado como espaço da 

experiência religiosa. O protagonismo evangélico recente em política se 

verifica em países como Costa Rica, Colômbia, Peru, Uruguai e Brasil 

(2019, p.92-93). 

 

Segundo Coutrot (2003), os estudos das relações entre religião e política 

desencadeiam duas questões fundamentais, ou seja, as atitudes políticas condizentes e 

modeladas com a opção de filiação religiosa e as vias que essas forças religiosas se 

utilizam para intervir no domínio do político a ponto de constituir uma dimensão deste. 

A América Latina tem uma longa tradição de presença evangélica na política,  

mas nas últimas décadas houve um salto significativo, especialmente em sua versão 

pentecostal, pois sentiram a necessidade de exercer, defender e impor como verdade 

suas pautas e valores religiosos para a sociedade. 

Como assevera Villazón,   

  Esse crescimento fortaleceu a sua capacidade de influência na agenda 

pública através de partidos evangélicos ou, mais frequentemente, por meio 

de associações “pró-vida” e “pró-família”. Enquanto no início do século 

XX, a agenda evangélica lutava pela separação entre Igreja e Estado, hoje 

suas posturas contra o avanço da “agenda gay” e da “ideologia de gênero” 

aproximam esses grupos aos conservadores católicos na luta contra as 

mudanças liberalizantes na família e na sociedade (2015, p. 163). 

 

 

O discurso pentecostal, e evangélico, midiático e hegemônico, influi na 

orientação pentecostal geral . A maior parte da liderança pentecostal age ativamente 

na política. Não apenas procura ocupar postos importantes no legislativos. Também 

quer controlar o poder político junto ao Estado. Se mobiliza, se organiza e investe em 

campanha para garantir presença no legislativo. Conhece o poder dos modernos meios 
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de comunicação e age estrategicamente no controle de importante fatia desses 

recursos. O Brasil é um caso exemplar, mas não é o único (BARRERA Y PÉREZ, 

2013 apud BARRERA, 2016, p.19). 

As lideranças religiosas por intermédio de seus apadrinhados políticos, almejam 

difundir e estabelecer seus valores morais, gozar de benefícios fiscais e econômicos 

pautados no exercício da liberdade religiosa, da isonomia e da laicidade estatal.  Assim, 

a transformação do cenário social, cultural e político da sociedade brasileira é reflexo 

da ascensão evangélica em números de fiéis e na ocupação do espaço público da 

política nacional. 

Segundo Rivera e Fidalgo,  

Em seus quase cento e dez anos de existência no Brasil, o pentecostalismo 

nunca esteve tão presente nos diferentes espaços da sociedade e do poder 

político como nos dias atuais. Seus templos, desde pequenos salões 

e porta de garagens até suntuosas construções (como o Templo de Salomão 

em São Paulo), seus programas de rádio e TV, ou ainda o enorme mercado 

com os mais diferentes produtos “gospel” expressam a presença marcante 

dos evangélicos no Brasil1 que nas últimas décadas sonham com chegar a 

ser uma maioria decisiva no país. Junta-se a esse sonho de poder o sucesso 

político da recene vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em representação de 

um projeto claramente conservador e claramente contrário à esquerda. Isto 

é, os evangélicos, que arduamente trabalhavam para se tornarem maioria 

quantitativa no país, conseguiram tornar-se hegemônicos pelo caminho 

mais curto de sua associação com o candidato de “ultradireita” (RIVERA; 

FIDALGO, 2019, p. 79). 

 

Deputado Federal pelo Rio de Janeiro desde 1991, Jair Messias Bolsonaro quer 

ocupar o cargo mais alto da democracia brasileira e para tanto firmou sua campanha 

de primeiro e segundo turno, fundamentalmente pautado nas bandeiras do liberalismo 

econômico, na crença em Deus, no resgate da família e da moral cristã, e no 

patriotismo da Nação Brasileira.  

 Em conformidade com o discurso e plano de governo com motivações 

conservadoras morais e liberalistas econômica, ressaltando à ordem, à honestidade, o 

progresso da Nação e o temor à Deus, Bolsonaro recebeu apoio dos diversos segmentos  

evangélicos;  militares e  empresariais da sociedade brasileira. 

 O antipetismo, a vulnerabilidade do PSDB e a incompatibilidade de plano 

governamental de Marina Silva, fizeram de Jair Messias Bolsonaro a melhor opção 

para o nicho de alguns líderes e eleitores evangélicos. 
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Quando o assunto é à aliança pela convergência de valores aparentemente morais 

compartilhados e defendidos por grande parte dos atores religiosos evangélicos, Jair 

Messias Bolsonaro recebeu o apoio de pentecostais, neopentecostais, pastores, líderes, 

cantores, parlamentares evangélicos de grande clamor público e midiático, como Edir 

Macedo (Universal do Reino de Deus);  Josué Valandro Junior (Igreja Batista Atitude 

do Rio de Janeiro);  Robson Lemos Rodovalho (Sara Nossa Terra); Marco Antônio 

Feliciano (Assembleia de Deus); Silas Lima Malafaia (Vitória em Cristo); Cláudio 

Duarte (Igreja Batista Nacional); Lucinho (Igreja Batista da Lagoinha); Estevam e 

Sonia (Renascer em Cristo); Eyshila e Odilon Santos ( Vitória em Cristo), além de 

muitos outros.  

Geralmente a promoção de candidatos para as igrejas, não costumam ser 

realizadas fora dos muros dos templos, todavia esse panorama nas últimas eleição 

presidenciais do Brasil tomaram uma proporção extra muro, pois líderes religiosos se 

posicionaram a favor ou contra candidatos publicamente nos meios de comunicação 

de TV, rádio e redes sociais. 

  Freston (2006), a respeito do messianismo político evangélico descreve que:   

Em torno dos candidatos evangélicos há líderes e membros da igreja com 

uma expectativa “messiânica” de que aquele candidato evangélico 

canalizará automaticamente as bênçãos de Deus sobre o Brasil, resolvendo 

todos problemas que nos afligem. Esse messianismo é muito perigoso, para 

o país e para a Igreja. Ao contrário do que muitas vezes se afirma, a última 

parte do homem a se converter não é o bolso, é o fascínio pelo poder (2006, 

p. 10-11). 

 

Existe uma enorme diferença no tamanho das igrejas pentecostais e 

neopentecostais no Brasil em relação ao total de número de evangélicos que as 

frequentam, bem como na representatividade e direcionamento político dos seus 

líderes para com os fiéis.  

Segundo o Censo (2010), a igreja Assembleia de Deus é a maior denominação 

pentecostal do país em número de fiéis, pois conta com 12.314.410 seguidores.  Já a 

igreja neopentecostal, Universal do Reino de Deus, tem 1.873.243 seguidores.62  

  A articulação política religiosa transcorre por líderes que exercem mandato 

público, como no caso de Marco Feliciano (PODE/SP) e por outros, cuja atuação se 

                                                           
62 UOL. 25 maiores grupos religiosos do Brasil, segundo o IBGE (2010). UOL. 15set.2015. 

Disponível em:<.https://www.bol.uol.com.br/listas/2015/09/15/25-maiores-grupos-religiosos-do-

brasil.htm?mode=list&foto=1>. Acesso em: 29dez.2019. 

https://www.bol.uol.com.br/listas/2015/09/15/25-maiores-grupos-religiosos-do-brasil.htm?mode=list&foto=1
https://www.bol.uol.com.br/listas/2015/09/15/25-maiores-grupos-religiosos-do-brasil.htm?mode=list&foto=1
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dá indiretamente por intermédio de representantes como é o caso do pastor Silas 

Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), e o bispo Edir 

Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).  

A Assembleia de Deus chegou ao Brasil em 1911 e é a segunda mais antiga 

igreja pentecostal do país, atrás apenas da Congregação Cristã, fundada em 1910. O 

órgão da Assembleia de Deus responsável pela organização política é Convenção 

Geral (CGADB). Segundo Borges Junior: 

As Assembleias de Deus locais atuam sem ligação administrativa a uma 

instituição nacional. A ligação nacional entre as igrejas é feita por meio de 

pastores, filiados a convenções estaduais, que, por sua vez, vinculam-se a 

uma convenção nacional. A Convenção Geral, porém, não tem poder 

deliberativo sobre as igrejas (2010, p.60-61). 

 

 

A AD é composta por grupos independentes chamados de Ministérios, que 

muitas vezes guardam como semelhança apenas o nome Assembleia de Deus. Cada 

um desses ministérios desenvolve sua própria identidade denominacional, o que 

transforma a igreja num mosaico de grupos independentes. Na arena política tais 

ministérios poderão adotar diferentes tendências (FAJARDO, 2016, p.279-280).  

Como frisa Lacerda,  

há outras convenções nacionais da AD independentes da CGADB. As mais 

conhecidas são provavelmente a Convenção Nacional das Assembleias de 

Deus no Brasil (CONAMAD), ou Ministério Madureira, e a Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia (2017. p. 60-61).  

 

 

O pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Vitória em Cristo, possui mais de 1 

milhão e 400 mil seguidores em seu perfil do Twitter63, além de mais de 2 milhões no 

Facebook64 e mais 2 milhões no Instagram65. O pastor representa uma das principais 

lideranças no cenário religioso e senão o principal impulsionador pentecostal da 

campanha de Bolsonaro nas mídias sociais perante os evangélicos. 

Segundo Tuzzo: 

Quando os líderes de opinião são professores, eles possuem um alcance de 

voz nas salas de aula e nas reuniões com os colegas de trabalho, quando 

estamos com formadores de opiniões em família, estes possuem uma força 

                                                           
63 MALAFAIA, Silas. Disponível em: 

<https://twitter.com/PastorMalafaia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eaut

hor>. Acesso em: 12dez.2019 
64 MALAFAIA, Silas. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/SilasMalafaia/?rf=133633746694326>12dez.2019. 
65 MALAFAIA, Silas. Disponível em: < https://www.instagram.com/silasmalafaia/>. Acesso em: 

12dez.2019. 

https://twitter.com/PastorMalafaia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PastorMalafaia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/SilasMalafaia/?rf=133633746694326
https://www.instagram.com/silasmalafaia/
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diante de seu eixo familiar, mas quando estamos frente a um líder de 

opinião da mídia este possui uma das maiores preciosidades do mundo 

moderno que é ter voz. As suas ideias tem um alcance social não 

necessariamente porque são melhores do que as de outros líderes, mas 

porque eles possuem forma de disseminação (2011, p. 60). 

 

Além de declarar inúmeras vezes publicamente seu apoio à Bolsonaro, Silas 

Malafaia realizou um culto somente para homens no sábado, véspera da votação do 1º 

turno, onde fez ataques à mídia que, segundo ele, faz "ativismo político" e defendeu a 

participação cada vez mais ativa dos evangélicos nas decisões da sociedade, embora 

não fizesse menção ao nome de Bolsonaro. Entretanto, na saída do culto, o público foi 

abordado por pessoas que distribuíam santinhos com os candidatos indicados por 

Malafaia. O material continha um papel que o eleitor poderia levar à urna para não 

esquecer os números na votação, sendo para deputado Sóstenes e Samuel Malafaia, 

apadrinhados pelo pastor e no campo para presidente, o nome e o número de 

Bolsonaro.
66

 

A preservação da família é um dos motivos que serve para explicar o crescimento 

da Assembleia de Deus no país. De acordo com a revista Veja (2012) e com o Censo 

(2010), os evangélicos são o segundo maior segmento religioso do Brasil, somente 

atrás da Igreja Católica. Sendo que, a Igreja Assembleia de Deus é a maior 

denominação evangélica em número de adeptos e prega valores morais rígidos. 

Estudos apontam que o modelo de organização eclesial de igrejas 

neopentecostais, como o da IURD, mais centralizado e vertical a exemplo de uma 

organização militar, favorece um fluxo de comunicação padronizado, de cima para 

baixo, entre as lideranças e os fiéis, diferentemente do modelo de igrejas evangélicas 

mais tradicionais, como Batista, Presbiteriana e Luterana, geralmente mais 

descentralizado e horizontal (RODRIGUES e FUKS, 2014). 

 Com seu poder econômico, político, religioso e comunicativo, a Igreja 

Universal do Reino de Deus, por seu líder, demarca território e influência nos meios 

de comunicação, por canais de TV, rádios, púlpitos e tribuna do Congresso Nacional, 

desempenhando um papel valioso de atuação e formação da opinião pública.  

                                                           
66ANDRADE, Hanrrikson. Malafaia ataca mídia, fala de eleição e culto distribui cola com Bolsonaro. 

Uol. 07out.2018.Disponível 

em:.https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-

ataca-midia-e-fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm. Acesso em 15dez.2019. 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-ataca-midia-e-fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/pro-bolsonaro-malafaia-ataca-midia-e-fala-de-eleicao-em-culto-para-homens.htm
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O bispo Edir Macedo (IURD), líder da maior igreja neopentecostal do Brasil, 

declarou voto em Bolsonaro pelas redes sociais antes da votação de primeiro turno. 

Seus seguidores comentaram a predileção do líder e apoiaram a declaração do voto.67  

Um grande líder de opinião surge na sociedade moderna quando encontra o 

equilíbrio entre o que falar e ter como falar.  Segundo Fuzzo (2011, p. 60), “a opinião 

pública não é a expressão da massa, mas a visão daqueles que podem ter expressão na 

massa”.  

Conforme preceituam Rivera e Fidalgo: 

O “espaço midiático” não pode mais ser deixado de fora quando se pensa 

o “espaço público” como espaço de diálogo, de debate e de posicionamento 

com ampla participação de indivíduos das mais diversas camadas da 

sociedade. E de fato, as mais importantes igrejas no Brasil marcam 

presença (a través de seus líderes, seguidores ou de forma corporativa) em 

diversos campos do espaço público: manifestações nas ruas, transmissões 

nos meios de comunicação massiva, comícios eleitorais, conquistando 

postos importantes no legislativo e no executivo, de modo que a contraparte 

do público, o “espaço privado”, suposto lugar da religião, ficou 

conceitualmente insuficiente. As religiões saíram dos templos para fazer 

cultos na tv, na internet, nas ruas, nos auditórios do legislativo, nas câmeras 

de vereadores, etc. Isto é, saíram dos templos e foram para o espaço público 

fazer política, mas, com princípios religiosos patrimonialistas de uso 

comum dentro dos templos (2019, p.90). 

 

 

 A midiatização da religião e da política nos meios de comunicação, rádio, Tv e  

redes sociais, é um fenômeno que marca a atualidade da política brasileira e 

consequentemente da sociedade.  

 

3.2 Lançamento de campanha  

 

Uma campanha eleitoral para ocupação de cargos do poder executivo federal, 

estadual ou municipal requer habilidades especiais de seus participantes, pois até 

alcançar o alvo, ou seja, a esperada vitória, o jogo requer planejamento, foco, 

determinação e se desenvolve repleto de incertezas. 

Em 2014, o Estadão publicou a manchete “Bolsonaro: “Serei o candidato da 

Direita à  Presidência de 2018”. Sendo o candidato a deputado federal mais votado no 

                                                           
67 BERGAMO, Mônica. Edir Macedo diz no facebook que apoia Bolsonaro para presidente.Folha de 

São Paulo.28set.2018. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/edir-macedo-diz-no-facebook-que-

apoia-bolsonaro-para-presidente.shtml. Acesso em: 10out.2019. 

file:///C:/Users/Taís/Desktop/Daniella/Desktop/Disponível%20em%20https:/www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/edir-macedo-diz-no-facebook-que-apoia-bolsonaro-para-presidente.shtml
file:///C:/Users/Taís/Desktop/Daniella/Desktop/Disponível%20em%20https:/www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/edir-macedo-diz-no-facebook-que-apoia-bolsonaro-para-presidente.shtml
file:///C:/Users/Taís/Desktop/Daniella/Desktop/Disponível%20em%20https:/www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/09/edir-macedo-diz-no-facebook-que-apoia-bolsonaro-para-presidente.shtml
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Rio de Janeiro, Bolsonaro expressou em seu Blog, seu alvo político para 2018, à 

Presidência e afirma: “Sou da direita mesmo e não tenho vergonha de dizer. Vou 

disputar o Planalto. Se meu partido não me apoiar, mudo de legenda para concorrer”. 

68  

Segundo publicação da Folha de São Paulo, Diegues (2016), com a manchete 

“Direita, Volver”, explicita que o pré-candidato, Bolsonaro colocará o 

ultraconservadorismo na disputa eleitora e ainda afirma: 

 Bolsonaro é amado. Uma parcela da população se encanta com a ira do 

deputado. Seus modos e a apologia do regime militar - que ele transforma 

em sinônimo de ordem e autoridade, em contraponto à baderna que vê por 

toda a parte – acabaram canalizando as frustrações de parte do eleitorado 

num momento marcado pela desmoralização dos políticos e pelo 

antipetismo exacerbado. É nesse ambiente e a partir dessa base social que 

o deputado fluminense espera fazer decolar sua campanha a presidente da 

República. 69 

 

 

Com regras anteriormente estabelecidas, em virtude do calendário eleitoral, com 

um projeto de governo e um perfil político ideológico mais conservador ou 

progressista, bem como com uma retrospectiva política e social de sua atuação na 

sociedade, é que os candidatos são identificados perante o eleitorado.  

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), em 

2017 selecionou Os Cabeças do Congresso Nacional”70, ou seja os 100 deputados e 

senadores de maior relevância no Congresso Nacional e que conseguem se diferenciar 

dos demais. A lista foi extraída considerando o cargo ocupado pelo parlamentar no 

Congresso Nacional, a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, 

articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura 

da realidade e principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, 

elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e 

tomada de decisão. Bolsonaro não apareceu na lista. 

                                                           
68MORAES, Marcelo. Bolsonaro: “ Serei o candidato da direita à presidência em 2018”.  

Estadão.30out.2014. Disponível em:  <https://politica.estadao.com.br/blogs/marcelo-

moraes/2014/10/30/bolsonaro-serei-o-candidato-da-direita-a-presidencia-em-2018/.> Acesso em: 

15dez.2019. 
69 DIEGUES, Consuelo. Direita, volver. Folha de São Paulo. set.2016. Disponível 

em:<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/direita-volver>. Acesso em: 15dez.2019. 
70 Brasil. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Os 100 cabeças do congresso 

de 2017. 03set.2017. Disponível em: https://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/27484-

diap-divulga-os-100-cabecas-do-congresso-de-2017. Acesso em: 19dez.2019. 
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No dia 22 de junho de 2018, antes do início da campanha eleitoral presidencial, 

a revista VEJA fez um flasback de edições em que o candidato Bolsonaro participou 

com artigos próprios ou em entrevistas. 

Estampado no caderno de política da revista Veja71 o título “ReVEJA Jair 

Bolsonaro: explosivo desde 1986 Pré-candidato à presidência pelo PSL apareceu nas 

páginas de Veja pela primeira vez em 1986. 

 Essa edição da revista Veja trouxe à baila o artigo que Bolsonaro redigiu, na 

época o capitão reivindicava melhores salários para militares e manifestava-se:  

Em nome da verdade, é preciso esclarecer que, embora tenham ocorrido 

efetivamente casos residuais envolvendo a prática de homossexualismo, 

consumo de drogas e mesmo indisciplina, o motivo de fundo é outro. Mais 

de 90% das evasões se deram devido à crise financeira que assola as massas 

de oficiais e sargentos do Exército brasileiro”.  
 

No texto, ele reclamava de um a “situação crítica” dos militares com relação aos 

salários, que segundo o então capitão, estava defasados por conta da inflação e falta de 

reajuste. 

A revista Veja informava que um ano depois, em 28 de outubro de 1987, 

Bolsonaro voltou às páginas da revista em uma reportagem que apontava um plano do 

militar para conseguir melhores vencimentos para a categoria, batizado de “Beco sem 

Saída”. 

O ataque consistia em um protesto à bomba contra o índice de aumento para os 

militares que o governo anunciaria nos próximos dias. Caso o reajuste ficasse abaixo 

de 60%, algumas bombas seriam detonadas nos banheiros da ESAO (Escola Superior 

de Aperfeiçoamento de Oficiais), sempre com a preocupação de evitar que houvesse 

feridos. Simultaneamente, haveria explosões na Academia Militar das Agulhas Negras 

e em outras unidades do Exército”, assim contava a reportagem. 

A edição de número 1000 de VEJA, publicada em 4 de novembro de 1987, trazia 

nas páginas 56 e 57 uma reportagem para comprovar a entrevista com Bolsonaro, que 

passou a desmentir o seu envolvimento na história sobre o protesto à bomba. No topo, 

a revista publicou croquis feitos à mão pelo próprio capitão. Um deles exibia o 

funcionamento de uma bomba-relógio capaz de explodir uma tubulação da adutora do 

                                                           
71 VEJA. Reveja Jair Bolsonaro explosivo desde 1986. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/blog/reveja/reveja-jair-bolsonaro-explosivo-desde-1986/> Acesso em: 

18dez.2019. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/exercito/
https://veja.abril.com.br/blog/reveja/reveja-jair-bolsonaro-explosivo-desde-1986/
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Guandu, que abastece de água o Rio de Janeiro e havia também detalhes sobre 

testemunhas que presenciaram entrevistas do capitão para a revista relatando o plano. 

Após sair do Exército e ser eleito como deputado federal, Bolsonaro passou a ser 

personagem de matérias quase que anualmente. Nos últimos anos, passou a figurar 

com mais assiduidade por conta de várias polêmicas. 

 O artigo ReVEJA, expõe a capa da Veja de 11 de outubro de 2017, conforme a 

seguir: 

                                      Figura. 5 A Ameaça Bolsonaro 

  

                                              Fonte: Veja (2018) 

 

A chamada da revista era “A Ameaça Bolsonaro – Com ideias extremistas e 

discurso insultuoso, o presidenciável já tem o apoio de 30 milhões de brasileiros e 

consolida-se em segundo lugar nas pesquisas”. A reportagem contava com a seguinte 

afirmação: 

A ilha política em que se transformou, no mundo civil ou militar, convive 

bem com suas posições extremadas. Em nome delas, Bolsonaro já foi 

classificado de quase tudo: homofóbico, racista, xenófobo, misógino, 

fascista”, dizia a reportagem, que relatava uma condenação sofrida pelo 

parlamentar, por ter ofendido quilombolas. 

 

 

        A construção da opinião pública é algo que transcende os meios de comunicação 

de massa e o próprio controle das organizações. Contudo é inegável o papel relevante 
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da mídia. Por sua natureza não efêmera, a imprensa oferece dados e julgamentos que 

ajudam a massa a tomar decisões. Segundo Guareschi: 

Não seria exagero dizer que a comunicação constrói a realidade. Num 

mundo todo permeado de comunicação – um mundo de sinais – num 

mundo todo informatizado, a única realidade passa a ser a representação da 

realidade – um mundo simbólico, imaterial. Uma situação existe, ou deixa 

de existir, à medida que é comunicada, veiculada. É por isso que a 

comunicação é duplamente poderosa: tanto porque pode criar realidades, 

como porque pode deixar que existam pelo fato de serem silenciadas 

(GUARESCHI, 1991 apud TUZZO, 2011, p.14) 

 

Portanto, assim como nos jogos em que os participantes são previamente 

identificados pelos demais jogadores e torcedores por suas habilidades, fracassos e 

posicionamentos, na mídia e na política não é diferente.   

A proposta do plano de governo do presidenciável Bolsonaro, reflete a postura 

que assumiu nos próprios discursos durante sua trajetória parlamentar ao longo de mais 

de duas décadas. No entanto, durante sua estadia parlamentar teve 2 (dois) Projetos de 

Lei aprovados72 das 170 (cento e setenta) propostas apresentadas. 

No lançamento de pré-candidatura, Bolsonaro (PSL) pediu que todos fizessem 

silêncio para que uma oração fosse realizada, e convidou o senador Magno Malta para 

conduzir o momento.  O parlamentar citou texto registrado no livro de Juízes 9.7-15, 

conhecida como “a parábola de Jotão”, mencionou que o Brasil tinha sido governado 

pelo espinheiro de onde saía fogo ao longo de 13 anos de PT. Concluiu dizendo que 

era momento de uma nova história ao conduzir a oração do Pai Nosso e abraçar 

Bolsonaro, conforme a seguir:73 

 

                  

 

 

 

 

                                                           
72REDE BRASIL. Viraram lei uma proposta que estende o benefício de isenção do Imposto sobre 

Produto Industrializado (IPI) para produtos de informática e outro que autoriza o uso da chamada a 

fosfoetanolamina sintética, a “pílula do câncer”. RBA. 06.mai.2018. Disponível em: 

<https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/05/em-27-anos-como-deputado-bolsonaro-tem-

dois-projetos-aprovados/>. Acesso em: 20dez.2019. 
73CHAGAS, Tiago. Bolsonaro anuncia filiação ao PSL e pré candidatura à presidência com oração: “É 

uma missão de Deus”. Gospel. 8mar.2018.Disponível em: 

<https://noticias.gospelmais.com.br/bolsonaro-pre-candidatura-planalto-oracao-missao-deus-

95904.html>. Acesso em: 19dez.2019. 

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/05/em-27-anos-como-deputado-bolsonaro-tem-dois-projetos-aprovados/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/05/em-27-anos-como-deputado-bolsonaro-tem-dois-projetos-aprovados/
https://noticias.gospelmais.com.br/bolsonaro-pre-candidatura-planalto-oracao-missao-deus-95904.html
https://noticias.gospelmais.com.br/bolsonaro-pre-candidatura-planalto-oracao-missao-deus-95904.html
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   Figura. 6  Magno Malta abraça Bolsonaro durante lançamento da pré-candidatura 

 

                     Fonte. Gospel (2018) 

Jair Bolsonaro (PSL), em de agosto de 2018, visitou a Igreja Batista Atitude, no 

Rio de Janeiro, onde sua esposa é membro e recebeu uma oração no púlpito liderada 

pelo pastor Josué Valandro Junior.  Sob alegação de que Jair Bolsonaro estava 

carregando uma carga muito grande, o pastor iniciou a oração declarando que não 

poderia carregar o peso das costas que estavam sobre o candidato e o convidou para 

receber a oração. “Vamos orar por sua vida, para que Deus te dê força em sua 

caminhada”, acrescentou o pastor, citando a oposição que o candidato sofria da grande 

mídia. Ao longo da oração, o pastor pediu que Deus abençoasse Bolsonaro para que 

ele continuasse lutando contra o aborto, ideologia de gênero e que não fossem 

permitidas fraudes nas urnas eleitorais. Após receber a oração, Bolsonaro teve 

oportunidade de falar ao público presente e afirmou que nunca havia sonhado em 

chegar tão longe em sua carreira, mas que decidiu se candidatar à presidência por “ver 

muita coisa errada” em todas as áreas: “Nós temos que unir este país, nós temos que 

valorizar a família, fazer com que as crianças sejam respeitadas nas salas de aula, 

varrer o comunismo do Brasil e, encerrando, quero dizer que o Estado é laico, mas eu 

sou cristão”.74 

                                                           
74CHAGAS, Tiago.  Vídeo: Pastor Josué Valandro ora por Bolsonaro em culto e pede que Deus o 

sustente. Gospel. 21ago.2018. Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-josue-

valandro-ora-bolsonaro-deus-sustente-101540.html>. Acesso em: 19dez.2019. 

https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-josue-valandro-ora-bolsonaro-deus-sustente-101540.html
https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-josue-valandro-ora-bolsonaro-deus-sustente-101540.html
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Em 06 de setembro de 2018, foi aprovado o registro de Jair Bolsonaro, de seu 

vice, Hamilton Mourão, e também da “Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de 

todos”. Eles concorreram com o número 17.75 

Quando a campanha eleitoral chegou, Bolsonaro estava pronto para encarnar no 

imaginário popular a imagem de homem honesto, defensor aguerrido da pátria, dos 

valores tradicionais e cristãos da família brasileira e combatente da criminalidade.   

Bolsonaro conseguiu captar um sentimento popular de rejeição ao 

“progressismo” da esquerda – associado a pautas como a defesa do direito ao aborto, 

a valorização de minorias, a ampliação dos direitos dos homossexuais, a defesa da 

teoria de que os gêneros masculino e feminino são construções sociais e não 

imposições da natureza (a chamada ideologia de gênero), a defesa dos direitos 

humanos (vistos pela nova direita como uma defesa de criminosos).76 

A capa de abertura do plano de governo demonstra a ideologia do Partido Social 

Brasileiro e consequentemente do seu representante nas eleições presidenciais de 

2018, Jair Messias Bolsonaro. Com o título “O caminho da prosperidade” o plano  

prega“a prosperidade” fundamentada na Constituição Federal, na Eficiência e na 

Fraternidade.77 

Com base na prosperidade, a proposta de governo estabelece:  

Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de 

diversas opiniões, cores e orientações. As pessoas devem ter liberdade de 

fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não 

interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo.  Os frutos materiais 

dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia de 

livre iniciativa, têm nome: PROPRIEDADE PRIVADA! Seu celular, seu 

relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra são os frutos 

de seu trabalho e de suas escolhas! São sagrados e não podem ser roubados, 

invadidos ou expropriados! Os frutos de nossas escolhas afetivas têm 

nome: FAMÍLIA! Seja ela como for, é sagrada e o Estado não deve 

interferir em nossas vidas. 

 

 

 

 

                                                           
75Tribunal Superior Eleitoral (TSE). TSE aprova registro de candidatura de Jair Bolsonaro. Disponível 

em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Setembro/tse-aprova-registro-de-candidatura-de-

jair-bolsonaro. Acesso em 10nov.2019. 
76MARTINS, Fernando. Bolsonaro vence o 2º turno e se elege presidente do Brasil. Gazeta do 

Povo.28out.2018.Disponível em:  https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bolsonaro-

vence-o-2-o-turno-e-se-elege-presidente-brasil/. Acesso em: 15nov.2019 
77Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Proposta de Governo dos candidatos. Disponível em 

<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/pro

posta_1534284632231.pdf >. Acesso em 12nov2019. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Setembro/tse-aprova-registro-de-candidatura-de-jair-bolsonaro
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Setembro/tse-aprova-registro-de-candidatura-de-jair-bolsonaro
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bolsonaro-vence-o-2-o-turno-e-se-elege-presidente-brasil/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/bolsonaro-vence-o-2-o-turno-e-se-elege-presidente-brasil/
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf
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O plano de governo ao abordar o tema Liberdade e Fraternidade expõe que: 
 

Quebrado o atual ciclo, com o Brasil livre do crime, da corrupção e de 

ideologias perversas, haverá estabilidade, riqueza e oportunidades para 

todos tentarem buscar a felicidade da forma que acharem melhor. • 

Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas 

afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. Devemos ser fraternos! Ter 

compaixão com o próximo. Precisamos construir uma sociedade que 

estenda a mão aos que caírem. Escolhas erradas ou tropeços fazem parte da 

vida. Ajudar o próximo a se levantar nos diferencia como humanos. • Mais 

importante: uma Nação fraterna e humana, com menos excluídos, é mais 

forte. Há menos espaço para populistas e suas mentiras. O Brasil precisa se 

libertar dos corruptos. O povo brasileiro precisa ser livre de VERDADE! 

 

 

O plano deixa expresso a relevância das Leis e da Constituição Federal na 

transformação do país e afirma que:  

A forma de mudarmos o Brasil será através da defesa das leis e da 

obediência à Constituição, Assim, NOVAMENTE, ressaltamos que 

faremos tudo na forma da Lei!  Qualquer forma de diferenciação entre os 

brasileiros não será admitida.  Todo cidadão terá seus direitos preservados.  

Todo cidadão, para gozar de seus plenos direitos, deve obedecer às leis e 

cumprir com seus deveres (não matar, não roubar, não participar de falso 

testemunho, não sonegar impostos, etc.). Qualquer pessoa no território 

nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis 

como ser humano, assim como tem o dever de obedecer as leis do Brasil. 

 

O plano de governo estabelece que é dever do cidadão “não matar”; “não 

roubar”, “não participar de falso testemunho”; “não sonegar impostos”, ou seja, 

identificamos nesse contexto o que está expresso nos Dez Mandamentos, nas leis 

morais, mas não na legislação penal nacional.  

A Lei brasileira pune aqueles que cometem os crimes tipificados no Código 

Penal e nas leis penais extravagantes, conforme a conduta do agente. Assim, matar 

alguém, roubar, sonegar impostos, não são proibidos por lei, mas são crimes.  

Ao contrário da lei penal, a Bíblia proíbe a conduta de matar, roubar, sonegar, pois a 

norma moral é dogmática, ou você aceita os preceitos morais da religião ou não aceita. 

Nesse aspecto, o plano de governo de Bolsonaro identifica-se muito mais com a moral 

religiosa do que com o direito positivado.  

Com o slogan “Brasil acima de Tudo e Deus acima de todos”78,  estampado na 

capa do plano governamental do candidato Bolsonaro, juntamente com o versículo 

                                                           
78 "O bordão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, que marca a campanha do presidenciável 

Jair Bolsonaro (PSL) e dá nome à sua coligação, é uma apropriação de brado da Brigada de Infantaria 

Paraquedista do Exército. "surgiu no final da década de 1960, durante a ditadura militar, pouco depois 

do decreto do Ato Institucional nº 5 (AI -5), com o lema “Brasil acima de tudo”.  Folha de São Paulo. 



99 
 

bíblico “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”79, é possível identificar, a 

ideologia nacionalista, conservadora, patriota e cristã do programa de governo.  A 

ordem e o autoritarismo militar vêm como pano de fundo na campanha, cuja 

superioridade Estatal somente se submete a superioridade divina, ou seja, Deus. 

importante número de líderes e fieis das mais diversas igrejas evangélicas 

apoiaram com seu voto a Jair Bolsonaro. A expressão citada nesse 

subtítulo, “Deus acima de todos”, sintetiza uma visão patrimonialista da 

sociedade por parte dos evangélicos que a esse slogan aderiram. 

Defendemos essa hipótese e convém explicitar o sentido desse conceito a 

partir de Max Weber. Ao discutir um dos “tipos de dominação legítima”, a 

dominação tradicional”, o autor se refere ao “patrimonialismo” como uma 

tendência que surge no momento em que o dominador tradicional passa a 

contar com um quadro administrativo a seu serviço convertendo os 

“companheiros” em “súditos” e a tradição que orientava a dominação passa 

a ser exercida “em virtude de um direito próprio” ( BARRERA; FIDALGO, 

2019, p. 89). 

 

 

Bolsonaro aparece nas eleições de 2018 como o personagem messiânico da vez. 

Não o Cristo, mas seu ungido. Aquele que não só prega a verdade, mas é a própria 

verdade. O único capaz de libertar a nação brasileira das garras dos inimigos.  

Segundo Queiroz: 

O messias é alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do 

Bem sobre o Mal, ou para corrigira a imperfeição do mundo, permitindo o 

advento do paraíso Terrestre, tratando-se pois de um líder religioso e social.  

O líder tem tal status não porque possui uma posição dentro da ordem 

estabelecida, e sim porque suas qualidades pessoais extraordinárias, 

provadas por meio da faculdade mágicas ou estáticas, lhe dão autoridade; 

trata-se, pois, de um líder essencialmente carismático. Assim, age graças 

ao seu dom pessoal apenas, colocando-se fora ou acima da hierarquia 

eclesiástica ou civil existente, desautorizando-a ou subvertendo-a, a ruptura 

de ordem estabelecida por ser de longa duração (1967, p.5). 

 

Em diversos outros cenários e momentos da campanha Bolsonaro se apresentou 

e foi apresentado como um “desígnio de Deus” (BARRERA; FIDALGO, 2019, p. 95). 

Não é por acaso que sua proposta de governo de Bolsonaro, aparece constantemente a 

imagem a seguir: 

 

 

                                                           
Slogan de Bolsonaro foi inspirado em brado de paraquedistas militares. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/slogan-de-bolsonaro-foi-inspirado-em-brado-de-

paraquedistas-militares.shtml. Acesso em: 18mai2019. 
79 Bíblia. Livro de JOÃO 8: 32. Disponível em:< https://bibliaportugues.com/john/8-32.htm>. Acesso 

em 18mai.2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/slogan-de-bolsonaro-foi-inspirado-em-brado-de-paraquedistas-militares.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/slogan-de-bolsonaro-foi-inspirado-em-brado-de-paraquedistas-militares.shtml
https://bibliaportugues.com/john/8-32.htm
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                                       Figura. 7  Benção Divina 

 

                                       Fonte: plano de governo Bolsonaro 

 

Uma das promessas de campanha de Bolsonaro foi a transferência da embaixada 

brasileira de Tel-Aviv para Jerusalém, cidade considerada sagrada por israelenses e 

palestinos. O pastor Silas Malafaia, líder da ADVEC, afirmou em um de seus 

pronunciamentos que, "nosso apoio a Bolsonaro é resultado dele apoiar Israel". 80   

A campanha de Bolsonaro à presidência foi embalada por manifestações críticas 

e contrárias aos seus posicionamentos políticos e ideológicos. Nas ruas, as posições 

polêmicas provocaram reações diferentes nos brasileiros.  

No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas nos 26 

estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer “ele não”. No dia seguinte, 

simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal 

para dizer “ele sim”.81 

No dia 20 de outubro, houve novos protestos organizados por mulheres e em que 

manifestantes gritavam “Ele Não”, contra o fascismo e a favor da democracia, pelos 

direitos humanos e em defesa da liberdade de expressão.  

No dia 21 de outubro, o candidato foi aclamado pelo seu eleitorado como 

“Bolsomito”, o único candidato capaz de salvar o país da corrupção, da imoralidade; 

da criminalidade; da miséria cultural, social e política do país.  Os atos bolsonaristas 

                                                           
80BRASIL 247. Malafaia sinaliza que evangélicos só apoiam Bolsonaro com mudança de embaixada. 

Brasil 247. 30dez.2018 atua. 17mai.2019.Disponível em:<https://www.brasil247.com/brasil/malafaia-

sinaliza-que-evangelicos-so-apoiam-bolsonaro-com-mudanca-de-embaixada>. Acesso em: 

15dez2019. 
81  G1. MAZUI, Guilherme; GALGARO, Fernanda. De capitão a presidente: conheça a trajetória de Jair 

Bolsonaro. G1. 28out.2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-

trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 20nov.2019. 

https://www.brasil247.com/brasil/malafaia-sinaliza-que-evangelicos-so-apoiam-bolsonaro-com-mudanca-de-embaixada
https://www.brasil247.com/brasil/malafaia-sinaliza-que-evangelicos-so-apoiam-bolsonaro-com-mudanca-de-embaixada
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
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são acompanhados de mobilização dos apoiadores do candidato nas redes sociais com 

a hashtag #NasRuasComBolsonaro e nas ruas, dias antes das eleições, com uniformes 

da seleção brasileira e cantando o hino nacional, os manifestantes contam com apoio 

de carros de som, carregam bandeiras do Brasil e fazem o sinal de arma com a mãos 

símbolo característico do candidato durante a campanha.82 

Os três filhos83do primeiro casamento de Bolsonaro, também são políticos e ajudaram 

o pai a traçar sua estratégia política e digital. Por meio das redes sociais e de grupos de 

mensagem no WhatsApp, Bolsonaro virou “Bolsomito” e consolidou a imagem de candidato 

de direita com uma linguagem simples e direta, divulgada em cards, gifs e vídeos 

compartilhados. Ao contrário de outros candidatos que reforçam a comunicação digital 

apenas em período eleitoral, Bolsonaro manteve atenção constante nas redes, estratégia 

que resultou em uma legião de seguidores. No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil 

seguidores no Facebook. Em quatro anos, o número saltou para quase 8 milhões. No 

Twitter, ele chegou a 1,9 milhões e no Instagram, a 5,4 milhões de fãs. Os números 

são de 26 de outubro de 2018. Na mesma data, seu adversário Fernando Haddad (PT) tinha 

1,7 milhão de seguidores no Facebook, 931 mil no Twitter e 975 mil no Instagram. 84  

Bolsonaro durante a campanha defendeu posicionamentos condizentes com o 

pactuado pela população conservadora cristã no Brasil. Assim, durante as eleições de 

2018, contou com o apoio da maioria dos religiosos evangélicos. 

Segundo o Datafolha (2016):  

Quando o assunto é a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, 

porém, a maioria (68%) dos evangélicos adota posição contrária, e 19%, a 

favor, além de 10% que são indiferentes e 3% que não opinaram.  

Na população brasileira, 44% são a favor da legalização da união de 

homossexuais,42%, contra, 11%, indiferentes, e 3% não opinaram. 
A adoção de crianças por um casal gay é rejeitada por 64% dos evangélicos, 

e 26% são a favor de que isso ocorra. Há ainda 7% de evangélicos que são 

indiferentes, e 3% que não opinaram. Entre os católicos, 56% são a favor 

de casais gays adotarem crianças, e 33% são contra. Na população 

brasileira, 49% são a favor, e 40%, contra. 

                                                           
82 VEJA. O domingo de atos pró- Bolsonaro em todo o país.  Veja. 21out.2018. Disponível 

em:.<https://veja.abril.com.br/brasil/o-domingo-de-atos-pro-bolsonaro-em-todo-o-pais/>. Acesso em: 

20.nov.2019. 
83 Carlos é vereador no Rio de Janeiro, Flávio é deputado estadual e se elegeu senador pelo Rio, e Eduardo 

conquistou o segundo mandato de deputado federal por São Paulo com a maior votação do país – 1,8 milhão de 

votos, recorde para uma eleição de deputado federal. G1. MAZUI, Guilherme; GALGARO, Fernanda. De capitão 

a presidente: conheça a trajetória de Jair Bolsonaro. G1. 28out.2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-

trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml>. Acesso em: 20nov.2019. 
84 Ibidem. 

https://veja.abril.com.br/brasil/o-domingo-de-atos-pro-bolsonaro-em-todo-o-pais/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/de-capitao-a-presidente-conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro.ghtml
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Questionados se uma mulher que interrompe uma gravidez deveria ou não 

ser processada e ir para a cadeia, 64% dos evangélicos responderam 

positivamente, e 23% se colocaram contra essa possibilidade, além de 12% 

que são indiferentes. Entre os católicos, a taxa de apoio à proposta fica em 

58% (com 29% contra e 14% indiferentes), e entre os brasileiros, em 56% 

(30% são contra, e 14%, indiferentes). 

A opinião de católicos e evangélicos converge quanto à presença da 

religião nas escolas. Para 85% de ambos os segmentos as escolas deveriam 

ensinar as crianças a rezar e acreditar em Deus. Na população brasileira, 

79% são a favor.85 

 

 

Foi com base na sua trajetória política no parlamento e no desenvolvimento da 

sua campanha em meio as manifestações públicas do eleitorado, de apoio e repulsa; de 

ódio e fé; de conservadorismo social e liberalismo econômico, que Bolsonaro 

conseguiu angariar o apoio expressivo da “Bancada BBB” no Congresso Nacional,  

composta pelas  Frentes Parlamentares conservadoras representativas dos armentistas 

(Frente Parlamentar da Segurança Pública), ruralistas (Frente Parlamentar da 

Agropecuária) e dos evangélicos (Frente Parlamentar Evangélica). 

Defensores de valores cristãos, da preservação do status quo nas zonas rurais e 

do incremento da repressão à criminalidade passaram a ocupar mais assentos no 

parlamento brasileiro (a chamada “bancada BBB” – Bíblia, Boi e Bala), ao passo que 

bancadas simpáticas às pautas “progressistas” sofreram sensível redução. Analisando 

tal cenário, o presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(Diap) chegou a afiançar, um dia após a eleição de outubro de 2014, que “o novo 

Congresso é o mais conservador desde 1964”. Atuando de forma mais ostensiva, a 

direita galga espaços crescentes de representação, o que estaria tornando o Legislativo 

“mais parecido com o Brasil” (QUADROS; MADEIRA, p.  2018).  

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), durante a campanha presidencial 

apoiou Bolsonaro em primeiro e segundo turno.  No dia 10 de outubro, a presidente da 

Frente, deputada Tereza Cristina (DEM-MS), conforme publicação no site da Frente 

Parlamentar anuncia oficialmente apoio a Bolsonaro em atenção ao clamor do setor 

produtivo nacional, de empreendedores individuais aos pequenos agricultores e 

representantes dos grandes negócios.86  

                                                           
85FOLHA DE SÃO PAULO. DATAFOLHA. 28dez.2016. Disponível em: 

<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-

catolicos.shtml. Acesso em: 20nov.2019. 
86FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA (FPA). FPA ratifica apoio a Bolsonaro no 

segundo turno e entrega pauta prioritária do setor. Agência FPA. 10out.2018. Disponível em: 

https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
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                                 Figura 8 -Deputados e Senadores da (FPA):Apoio a Bolsonaro  

 

 
 

                                      Fonte: Agência FPA (2018).  

 

 A Frente Parlamentar da Agropecuária por intermédio de sua presidente 

oficializou apoio a Bolsonaro, conforme a seguir: 

Como signatária do apoio irrestrito às ações do Judiciário e do Congresso 

Nacional durante o processo de impeachment, a FPA reafirma seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura e do 

Brasil. 

Entendemos que a geração de empregos e renda é a melhor forma de 

garantir estabilidade econômica e social, alcançando toda a população. 

Alavancar nosso desenvolvimento econômico é a grande oportunidade de 

resgate da dignidade do povo brasileiro, a partir da construção de um 

Estado que proporcione educação, saúde e segurança pública de qualidade. 

As recentes pesquisas eleitorais trazem o retrato da polarização na disputa 

nacional, o que causa grande preocupação com o futuro do Brasil. 

Portanto, certos de nosso compromisso com os próximos anos de uma 

governabilidade responsável e transparente, uniremos esforços para evitar 

que candidatos ligados à esquemas de corrupção e ao aprofundamento da 

crise econômica brasileira retornem ao comando do nosso País.87 

 

 

O grupo de parlamentares que compõem a bancada da bala se fundamentam na 

percepção de que o contexto social está marcado por uma crescente e constante 

insegurança e desordem pública radical. A Frente Parlamentar da Segurança Pública 

defende a redução da maioridade penal e a revogação do Estatuto do Desarmamento; 

o fim das penas alternativas; a permissão do porte de arma para todo cidadão. Em sua 

                                                           
<https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2018/10/10/fpa-ratifica-apoio-a-bolsonaro-no-segundo-turno-e-

entrega-pauta-prioritaria-do-setor/>. Acesso em: 20nov.2019. 
87FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA (FPA). FPA ratifica apoio a Bolsonaro no 

segundo turno e entrega pauta prioritária do setor. Agência FPA. 10out.2018. Disponível em: 

https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2018/10/02/nota-oficial-fpa-declara-apoio-a-jair-bolsonaro/. 

Acesso em: 20nov.2019. 

https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2018/10/10/fpa-ratifica-apoio-a-bolsonaro-no-segundo-turno-e-entrega-pauta-prioritaria-do-setor/
https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2018/10/10/fpa-ratifica-apoio-a-bolsonaro-no-segundo-turno-e-entrega-pauta-prioritaria-do-setor/
https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2018/10/02/nota-oficial-fpa-declara-apoio-a-jair-bolsonaro/
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maioria, é composta por ex-policiais militares e delegados da polícia civil. 

(FAGANELLO, 2015). 

O governador do Distrito Federal e criador da Frente Parlamentar da Segurança 

Pública, Alberto Fraga (DEM-DF), declarou seu voto no ex-capitão do Exército 

durante debate realizado no dia 03 de outubro pela Rede Globo e disse:  "Somos 

amigos há 36 anos e quero governar junto com ele".88 

Segundo Vigna (2007, p.8), “as diversas bancadas de interesse são espaços de 

articulação que agregam interesses pessoais ou de classe que não são incorporados nos 

programas partidários”. 

O texto em que a Frente Parlamentar Evangélica oficializa o apoio a Bolsonaro 

nas eleições de 2018, ressalta que a defesa dos valores dos cidadãos, da vida e da 

família estão acima de tudo e que a proteção das crianças de um futuro desastroso é 

dever dos legisladores e homens de bem.  A carta de apoio finaliza com o seguinte 

argumento pró Bolsonaro:   

Portanto, certos de nosso compromisso com os quase 86,8% de cristãos de 

todo o território nacional, declaramos nosso amplo apoio aos candidatos da 

Frente em todo o Brasil, bem como o nosso apoio a Jair Messias Bolsonaro. 

Nosso intuito é evitar que candidatos filiados a extrema esquerda assumam, 

mais uma vez, a direção do país causando ainda mais crises do que as que 

atravessamos nos últimos anos. 89  

 

Os evangélicos que fazem parte dessa Frente podem pertencer a 

qualquer denominação evangélica. Seus participantes não eram percebidos como 

governantes com perfil conservador, tendo em vista que até 2010 os mesmos não 

lidavam com projetos que interferiam na ordem social. (CUNHA, 2016. pp. 148-149). 

A campanha de Jair Messias Bolsonaro pautou-se por alguns bordões, previstos 

no plano de governo, como: “Unidos para transformar o Brasil”; “Mais Brasil menos 

Brasília”; “O fruto da vida é sagrado”; “O Brasil é maior que nossos problemas”; 

“Ordem e Progresso”.  

Com uma campanha realizada fisicamente distante do eleitorado, dos debates 

políticos e dos comícios, Jair Messias Bolsonaro se fez presente nas redes sociais. Os 

                                                           
88ÚLTIMO SEGUNDO. Após ruralistas, bancada evangélica e da bala sinalizam apoio a Bolsonaro. 

IG. 03out.2018. Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-03/apoio-a-

bolsonaro-deputados.html>. Acesso em: 10abr.2019. 
89 VEJA. Bancada Evangélica da Câmara oficializa apoio a Bolsonaro .Veja. 04out.2018.Disponível 

em: <https://veja.abril.com.br/politica/bancada-evangelica-da-camara-oficializa-apoio-a-bolsonaro>. 

Acesso em: 10abr.2019. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-03/apoio-a-bolsonaro-deputados.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-03/apoio-a-bolsonaro-deputados.html
https://veja.abril.com.br/politica/bancada-evangelica-da-camara-oficializa-apoio-a-bolsonaro
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emojis ganharam novos significados na "guerra" online por votos. O UOL Tecnologia 

selecionou alguns dos principais emojis utilizados na disputa de votos por apoiadores 

do Bolsonaro. 

               Figura. 9 - Emojis de apoiadores de Bolsonaro 

 

Fonte: UOL (2018), por  RIBEIRO, Gabriel Francisco. Disponível em:  . 

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-

haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm>. Acesso em 12nov.2019. 

 

O dedo apontando para o lado virou o principal emoji dos apoiadores de 

Bolsonaro e foi reproduzido inclusive por Bolsonaro. Isso porque simboliza o gesto de 

arma em punho, repetido à exaustão pelo político e que dá o tom da campanha do 

presidenciável.90 O gesto tornou um dos símbolos da campanha e foi imitado por 

eleitores.  Em defesa do armamento e contra a criminalidade, Jair Bolsonaro proferiu 

frases condizentes com seu posicionamento. 

Bolsonaro reforça na campanha, por intermédio da mão armada, o entendimento 

também declarado em frases curtas e de impacto que acompanham sua trajetória 

política, como: “violência se combate com mais violência”; criminoso “não é ser 

humano normal”; “policial que não mata não é policial”; “a polícia brasileira tinha que 

matar é mais”;  “o policial entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 10 

ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado”; “tem que entrar 

no Ministério da Educação com lança-chamas para tirar simpatizantes de Paulo Freire 

de lá”; “cartão de visita para marginal do MST é cartucho 762”, “ missão dada é missão 

cumprida”. 

                                                           
90 RIBEIRO, Gabriel Francisco. Está usando certo? Emojis ganharam novos significados na batalha 

por votos.UOL.23out.2018. <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-

eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm>. Acesso em 12nov.2019. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
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                        Figura 10- Comício em Taguatinga em 05set.2018 

 

 Fonte: Adriano Machado. Folha de São Paulo (2018), por PASSOS, Úrsula. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-

gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml>. Acesso em: 20nov.2019. 

 

Na proposta de governo, no tópico “Contra a esquerda; números e lógica”, consta 

que as armas são instrumentos, objetos inertes, que podem ser utilizadas para matar ou 

para salvar vidas. Isso depende de quem as está segurando: pessoas boas ou más. Um 

martelo não prega e uma faca não corta sem uma pessoa...91 

Segundo Wulf (2015, p. 89), “em todas as religiões, os gestos fazem parte dos 

meios de representação e expressão nas quais se manifestam Deus, divindades, 

espíritos – ou seja, o sagrado que, neles, se torna sensualmente experimentável. 

Com o dedo indicador para cima utilizado por Bolsonaro e apoiadores, o gesto 

tem o condão de fazer referência a Deus, pautado na difusão do slogan “Deus acima 

de tudo” e a crença cristã. 

O termo “gesto” deriva da palavra latina “gestus”, que designa, no sentido geral, 

um movimento ou uma postura do corpo, e num sentido específico o movimento de 

uma parte do corpo, principalmente da mão. “Gestus” é o particípio perfeito de guerre, 

verbo que significa “fazer”, “comportar-se” (WULF, 2015, p.90). 

 

                                                           
91 Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Proposta de Governo dos candidatos. Disponível em 

<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/pro

posta_1534284632231.pdf >. Acesso em 12nov2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/conheca-simbolos-e-gestos-que-marcaram-a-campanha-de-bolsonaro.shtml
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf
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A Bandeira do Brasil é uma tendência em posts de eleitores anti-PT há alguns 

anos, mas nas eleições de 2018 está fortemente associada ao PSL.92 Como um dos 

slogans da campanha o "Brasil acima de tudo", a Bandeira do Brasil, símbolo nacional, 

representa o patriotismo, a ordem e o progresso da Nação. 

 

Figura 11- Apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) fazem ato em 

Copacabana 

 

Fonte: Pilar Olivares. O GLOBO.  Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-fazem-atos-favor-de-jair-bolsonaro-

em-pelo-menos-27-cidades-pelo-pais-23113578>. Acesso em 13nov.2019. 

 

O emoji de óculos escuro é usado por quem considera Bolsonaro um "mito", 

apelido que costumou aparecer entre a militância do candidato. O acessório foi 

utilizado por Bolsonaro em 2016 ao receber o par de óculos escuros para se adequar 

ao figurino de outro meme, o hit “Turn Down For What”. Bolsonaro foi carregado nos 

braços de populares, instigados pelo lutador de MMA Wanderlei Silva Ovacionado 

como “mito”. 93 

                                                           
92 RIBEIRO, Gabriel Francisco. Está usando certo? Emojis ganharam novos significados na batalha 

por votos.UOL.23out.2018. <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-

eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm>. Acesso em 12nov.2019. 
93 GOUVEIA, Marcelo. Bolsonaro, o “Bolsomito”: um meme cujo passado não resiste a uma pesquisa 

no google. Jornal Opção. 05mar.2016. Disponível em: 

<.https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-cujo-passado-nao-

resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/>. Acesso em: 12nov.2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-fazem-atos-favor-de-jair-bolsonaro-em-pelo-menos-27-cidades-pelo-pais-23113578
https://oglobo.globo.com/brasil/manifestantes-fazem-atos-favor-de-jair-bolsonaro-em-pelo-menos-27-cidades-pelo-pais-23113578
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-cujo-passado-nao-resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-cujo-passado-nao-resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/
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 A ideia é associar a figurinha ao "oclinhos thug life", que costuma aparecer em 

vídeos da internet com a música "Turn Down For What" após alguém fazer algo 

considerado incrível. 94 

 

          Figura 12- Jair Bolsonaro, vestido de “Bolsomito”  

 

  Fonte: Jornal Opção (2016). GOUVEIA, Marcelo. Disponível em: 

<.https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-

cujo-passado-nao-resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/>. Acesso em: 12nov.2019. 

 

Com ênfase no discurso conservador da moral cristã, contra o aborto; contra a 

união civil de pessoas do mesmo sexo; contra a legalização das drogas; contra a 

corrupção e a lei do desarmamento, em defesa da família; da verdade; da honestidade; 

do liberalismo econômico e político, Bolsonaro firmou alianças e conquistou o apoio 

e o voto de vários segmentos da sociedade durante sua campanha eleitoral, inclusive e 

preponderantemente o religioso evangélico.  

 

3.3 Religião e política no primeiro turno  

 

O rádio e a televisão são os veículos de comunicação mais presentes na vida do 

brasileiro. Dados do IBGE apontam que 87,9% dos domicílios do país têm rádio e 93% 

têm televisão.95  Não há como ignorar a influência das emissoras na vida social, 

econômica, cultural, política e religiosa do país. 

                                                           
94 RIBEIRO, Gabriel Francisco. Está usando certo? Emojis ganharam novos significados na batalha 

por votos.UOL.23out.2018. <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-

eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm>. Acesso em 12nov.2019. 
95 Brasil. Câmara dos deputados. Especial concessões 1. Entenda o que é uma concessão de rádio e 

TV. 05nov.207. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/radio/programas/292353-especial-

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-cujo-passado-nao-resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/
https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/bolsonaro-o-bolsomito-um-meme-cujo-passado-nao-resiste-uma-pesquisa-no-google-60308/
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/10/23/os-emojis-de-eleitores-de-haddad-e-bolsonaro-na-guerra-online-por-votos.htm
https://www.camara.leg.br/radio/programas/292353-especial-concessoes-1---entenda--o-que-e-uma-concessao-de-radio-e-detv--06-08---?pagina=128
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Em ano eleitoral e principalmente quando as eleições se referem a presidência 

da República, os meios de comunicação são veículos transmissores imprescindíveis 

para eleitores, na busca de informações e para os candidatos na busca de promoção, 

alianças e espaço. Assim, a utilização das redes sociais, e mídias espontâneas, devido 

o imediatismo e alcance, no momento em que o tempo da propaganda eleitoral gratuita 

é reduzido e a maioria do eleitorado é conectado, coloca-se como uma estratégia 

fundamental de campanha na política eleitoral contemporânea. 

Em 2017 o IBGE fez um levantamento sobre o uso da internet no País e 

constatou que 74,9% dos domicílios brasileiros possuem acesso em todas as regiões 

do Brasil e com base na população com idade acima de dez anos de idade, 69,8% 

utilizaram a Internet no período de 2016-2017.96  

Assim, os dados apontam que a maioria do eleitorado vivencia o mundo virtual 

e nesse sentido a Revista Isto É, de 15 de junho de 2018 com a manchete “A eleição 

já começou nas redes”, aborda a estratégia dos candidatos para atrair eleitores e 

angariar votos, sem depender da propaganda eleitoral gratuita, uma vez que em 2018 

o período da programação de televisão e rádio diminui de 45 para 35 dias. 

A reportagem aborda o candidato Jair Messias Bolsonaro como o campeão de 

seguidores e líder das pesquisas de intenção de voto. Sendo 5,3 milhões de seguidores 

no Facebook e mais 1,19 milhão no Twitter. 97 

No dia 16 de agosto passou a ser permitida a realização de propaganda eleitoral, 

como comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e propaganda na Internet 

(desde que não paga), entre outras formas. Todavia, a propaganda eleitoral gratuita 

iniciou-se no dia 31 de agosto de 2018 e finalizou no dia 04 de outubro. Durante esse 

período os candidatos à presidente utilizaram o horário eleitoral gratuito para difusão 

das suas respectivas campanhas com apresentação de seus planos de governo e 

                                                           
concessoes-1---entenda--o-que-e-uma-concessao-de-radio-e-detv--06-08---?pagina=128>. Acesso em: 

04jan.2020. 
96Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Educa. Disponível em: 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-

brasil.html. Acesso em 04jane2020. 
97VIAPIANA, Tábata. A eleição já começou nas redes. Isto É. 15jun.2018. Disponível em:  
https://istoe.com.br/a-eleicao-ja-comecou-nas-redes/. Acesso em: 18set.2018. 

https://www.camara.leg.br/radio/programas/292353-especial-concessoes-1---entenda--o-que-e-uma-concessao-de-radio-e-detv--06-08---?pagina=128
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://istoe.com.br/a-eleicao-ja-comecou-nas-redes/
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contaram com inserções98 de 30 a 60 segundos nas emissoras em horário diverso da 

propaganda eleitoral.99  

A Resolução100, aprovada em 28 de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral, que 

regulamenta o plano de mídia para os candidatos à presidência do Brasil e estabelece 

o tempo de exibição da propaganda eleitoral gratuita com base no número de partidos 

que integram a coligação e no tamanho da bancada que cada partido tem na Câmara 

dos Deputados, por sorteio fixa a ordem de veiculação, conforme os incisos do artigo 

1º, dispõe:  

I –Coligação Para  Unir  o  Brasil  (PSDB  /  PTB  /  PP  /  PR  /  DEM  / 

SOLIDARIEDADE  /  PPS  /  PRB  /  PSD) –5min32  (cinco  minutos  e  

trinta  e  dois segundos); 

II –Coligação O Povo Feliz de Novo (PT / PCdoB/ PROS) –2min23 (dois 

minutos e vinte e três segundos); 

III –Coligação Essa É a Solução (MDB / PHS) –1min55 (um minuto e 

cinquenta e cinco segundos); 

IV –Coligação  Mudança  de  Verdade  (PODE  /  PRP  /  PSC  /  PTC) –

40seg (quarenta segundos); 

V –Coligação Brasil Soberano (PDT / AVANTE) –38seg (trinta e oito 

segundos); 

VI –Coligação  Unidos  Para  Transformar  o  Brasil  (REDE  /  PV) –21seg 

(vinte e um segundos); 

VII –Coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil (PSOL / PCB) –13seg 

(treze segundos); 

VIII –Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL / 

PRTB) –8seg (oito segundos); 

IX –Democracia Cristã (DC) –8seg (oito segundos); 

X –Patriota (PATRI) –8seg (oito segundos); 

XI –Partido Novo (NOVO) –5seg (cinco segundos); 

XII –Partido Pátria Livre (PPL) –5seg (cinco segundos);e 

XIII –Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) –5seg (cinco 

segundos). 

 

Verificamos assim, que o presidenciável Jair Messias Bolsonaro ocupou a 9ª 

posição na ordem de veiculação com uma propaganda eleitoral de 8 segundos e terá 

11 inserções. A diferença do tempo estabelecida em relação aos três primeiros 

                                                           
98 Propaganda de curta duração veiculada durante o dia em horário não disponibilizado para a 

propaganda eleitoral gratuita. 
99 Tribunal Superior Eleitoral. Confira as principais datas do calendário eleitoral das eleições gerais de 

2018. 18dez.2017. Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-

tse/2017/Dezembro/confira-as-principais-datas-do-calendario-eleitoral-das-eleicoes-gerais-de-2018. 

Acesso em: 18set.2018. 
100 Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-

plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-

2018/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-

presidenciais-2018/at_download/file. Acesso em: 18set.2018.   
 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Dezembro/confira-as-principais-datas-do-calendario-eleitoral-das-eleicoes-gerais-de-2018
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Dezembro/confira-as-principais-datas-do-calendario-eleitoral-das-eleicoes-gerais-de-2018
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/at_download/file
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/at_download/file
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http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/rybena_pdf?file=http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/resolucao-plano-de-midia-eleicoes-presidenciais-2018/at_download/file
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candidatos em face de Bolsonaro com Geraldo Alckmin que terá 434 inserções, é de 

5minutos e 24 segundos; Fernando Haddad com 188 inserções, 2 minutos e 15 

segundos e Henrique Meirelles com 151 inserções, 1 minuto e 47 segundos.  

Durante o primeiro turno presidencial foram agendados 7 (sete) debates, 

dispostos nas datas de, 09 de agosto na TV Bandeirantes; 17 de agosto na Rede TV; 

09 de setembro na TV Gazeta; 18 de setembro no youtube; 20 de setembro na TV 

Aparecida; 26 de setembro no SBT; 30 de setembro na TV Record e 04 de outubro na 

TV Globo.101 

O primeiro debate na TV Bandeirantes reuniu 8 (oito) candidatos à Presidência, 

dentre eles o candidato Jair Messias Bolsonaro que procurou criticar a “velha 

política”102; defender a substituição dos atuais políticos e fez referência ao seu vice 

presidente Hamilton Mourão.103   

Em entrevista para El País, Eduardo Grin, faz um balanço sobre o primeiro 

debate presidencial televisionado e em relação ao candidato Jair Bolsonaro, analisa: 

Bolsonaro teve uma boa estratégia: não polarizou, ficou na defensiva e 

atuou para não ser exposto em suas fragilidades. Ao não polarizar 

condicionou a dinâmica do debate e desviou essa atuação para os franco-

atiradores à esquerda (Guilherme Boulos) e à sua direita (Cabo Daciolo). 

Sua participação não foi diluída, mas calculada: sair do debate sem perder 

eleitores e passando a imagem de um candidato equilibrado e com 

capacidade de responder tecnicamente. Se não reverte em votos, ao menos 

serviu para reforçar convicções de eleitores e aumentar pontos junto aos 

indecisos no público evangélico e feminino, por exemplo. Sua estratégia 

foi bem-sucedida. Dada a expectativa e curiosidade de sua candidatura a 

busca no Google é compreensível, como já vem ocorrendo. Pode ser por 

esses aspectos e não pelo “seu programa” de governo que as pessoas 

comentam e meio por efeito de contágio todos buscam saber algo mais para 

criticar ou mesmo para confirmar sua opinião.104 

 

 

No debate da Rede TV, o tema principal levantado para os candidatos foi sobre 

a falta de empregos no país. Líder das pesquisas de intenção de voto sem a candidatura 

                                                           
101 Folha de São Paulo. Saiba datas e horários dos debates na TV antes do primeiro turno antes das 

eleições. 10ago.2018. atua.10set.2018. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/saiba-datas-e-horarios-dos-debates-na-tv-antes-do-

primeiro-turno-das-eleicoes-2018.shtml. Acesso em: 20set.2018. 
102 A expressão simboliza a troca de cargos e acordos por apoio do Congresso Nacional. 
103VEJA. Band realiza primeiro debate entre candidatos a presidência. Veja. 09ago.2018. 

atua.13ago.2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/ao-vivo-band-realiza-primeiro-

debate-entre-candidatos-a-presidencia/. Acesso em: 20set.2018. 
104 JIMÉNEZ, Carla. Debate da Band: Bolsonaro mostrou-se equilibrado, e Alckmin, o candidato do 

establishment. El País. 10ago.2018. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/10/politica/1533918342_353482.html. Acesso em: 20set.2018. 

https://brasil.elpais.com/tag/guilherme_castro_boulos
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/saiba-datas-e-horarios-dos-debates-na-tv-antes-do-primeiro-turno-das-eleicoes-2018.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/saiba-datas-e-horarios-dos-debates-na-tv-antes-do-primeiro-turno-das-eleicoes-2018.shtml
https://veja.abril.com.br/politica/ao-vivo-band-realiza-primeiro-debate-entre-candidatos-a-presidencia/
https://veja.abril.com.br/politica/ao-vivo-band-realiza-primeiro-debate-entre-candidatos-a-presidencia/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/10/politica/1533918342_353482.html
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de Lula, Jair Bolsonaro quando indagado por Henrique Meirelles a respeito de 

propostas para geração de empregos, Bolsonaro atacou os governos de PT e PSDB e 

o próprio Meirelles. Após propor, em seu plano de governo, um superministério da 

Economia, que seria gerido pelo economista Paulo Guedes, o candidato do PSL se 

limitou a dizer que escolherá um time independente de ministros. Novamente 

perguntado pelo emedebista, desta vez sobre a igualdade salarial entre homens e 

mulheres, o presidenciável do PSL voltou a afirmar, tal qual no debate da Band, que o 

governo não deve interferir na iniciativa privada. Ele citou a CLT como “garantia” de 

paridade entre os gêneros. Tanto em sua fala de abertura quanto nas considerações 

finais, Jair Bolsonaro disse que o Brasil “precisa de um presidente honesto, patriota, 

que respeite a família e afaste de vez o fantasma do comunismo”. Em outros momentos 

de sua participação, Bolsonaro criticou, como de costume, a “ideologia de gênero” e o 

“kit gay” nas escolas e defendeu um maior número de colégios militares no país, 

defendeu a posse de arma de fogo e mostrou-se contra a legalização das drogas.105 

No dia 06 de setembro de 2018 o presidenciável Jair Messias Bolsonaro, em ato 

de campanha, sofreu um atentado, em Juiz de Fora (MG). No momento que recebeu a 

facada na barriga, pelo agressor Adélio Bispo de Oliveira, o candidato estava sendo 

carregado nos ombros por apoiadores e aliados de campanha. O candidato usava uma 

camiseta com as cores verde e amarelo e com a frase “Meu partido é o Brasil”. 

                      Figura. 13-  Bolsonaro esfaqueado durante campanha presidencial 

 

Fonte: Motta(2018). 07set.2018.Veja. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-leva-facada-em-atentado-durante-

campanha-em-juiz-de-fora/. Acesso em: 15fev.2019. 

                                                           
105 Veja. Emprego foi o principal tema no debate de presidenciáveis da Rede TV. 17ago.2018. 

atua.23ago.2018. Disponível em:https://veja.abril.com.br/politica/candidatos-fazem-segundo-debate-

presidencial-na-rede-tv-acompanhe/. Acesso em: 27ago.2018. 

https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-leva-facada-em-atentado-durante-campanha-em-juiz-de-fora/
https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-leva-facada-em-atentado-durante-campanha-em-juiz-de-fora/
https://veja.abril.com.br/politica/candidatos-fazem-segundo-debate-presidencial-na-rede-tv-acompanhe/
https://veja.abril.com.br/politica/candidatos-fazem-segundo-debate-presidencial-na-rede-tv-acompanhe/
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O terceiro debate entre os presidenciáveis girou em torno da violência e da 

segurança pública; corrupção; salários do órgão jurisdicional e os problemas de 

saneamento básico no país. Nesse debate, 6 (seis) candidatos compareceram, com 

exceção de Jair Messias Bolsonaro, em virtude do atentado sofrido, Cabo Daciolo e o 

representante do Partido dos Trabalhadores (PT). 

No debate da Gazeta, nenhum representante do PT, assim como nos debates 

anteriores, compareceu. Esse fato decorre em virtude do Tribunal Superior Eleitoral 

ter barrado a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.106  

O presidenciável Fernando Haddad foi oficializado candidato no dia 11 de 

setembro, momento em que o candidato Bolsonaro já se encontrava hospitalizado. 

Após o atentado, o presidenciável Bolsonaro não compareceu aos debates que se 

seguiram pelo primeiro turno. Assim, presencialmente os candidatos Haddad e 

Bolsonaro não tiveram a oportunidade de confrontarem suas propostas de governo e 

serem sabatinados ao vivo e em conjunto sob o olhar do eleitorado. 

O atentado contra Bolsonaro, no início da campanha, bem como o bloqueio da 

candidatura de Lula, mudaram a rota das eleição de 2018. Sobre o atentado, não 

somente a vítima, mas todos os candidatos tiveram que adequar-se em um discurso 

político de modo a não gerar violência verbal desnecessária entre eles, como é comum 

nos debates eleitorais, já que após o atentado publicamente pregaram a pacificação da 

sociedade e a repulsa ao discurso de ódio.   

Antes do crime, Bolsonaro era o alvo preferencial dos outros concorrentes, tinha 

pífios oito segundos de propaganda gratuita no rádio e na televisão e acumulava 

poucos recursos financeiros para fazer campanha — componentes que, com base em 

experiências anteriores, teoricamente dificultariam seu sucesso nas urnas. Depois da 

facada, tudo mudou. “Os oposicionistas tiveram de recuar das críticas, porque isso 

poderia ser visto como uma enorme insensibilidade contra alguém que estava se 

recuperando e indefeso”, afirma Eduardo Grin (Veja,2018).107  

                                                           
106 Estadão. Veja como foi o debate eleitoral na TV Gazeta/Estadão/jovem Pan com os candidatos a 

presidente. Estadão. 09set.2018.Disponível em:https://politica.estadao.com.br/ao-

vivo/debatetvgazetaestadaoeleicoes2018. Acesso em:15set.2018. 
107 BRONZATTO, Thiago; MATTOS, Marcela. 6 de setembro de 2018: um dia para entrar para a 

história.06set.2019. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/facada-bolsonaro-um-ano/. 

Acesso em: 20dez2019. 
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https://veja.abril.com.br/politica/facada-bolsonaro-um-ano/


114 
 

 Vítima de um crime, debilitado, correndo risco de morte e com uma 

superexposição nos meios de comunicação, o candidato do Partido Social Liberal, 

adquiriu a empatia, a compaixão e a intenção de voto do eleitor. 

Após esse fatídico acontecimento, algumas teorias de conspiração política foram 

levantadas em defesa de Bolsonaro, inclusive por católicos.  O Padre Paulo Ricardo, 

muito escutado no interior da Renovação Carismática Católica e um dos maiores 

defensores da família, sugeriu que o episódio da facada contra o candidato teria sido 

“para calar a verdade”, comparando-o a um “mártir dos tempos modernos”, vítima de 

“mentiras”. Já um outro importante sacerdote da Renovação Carismática Católica, ex-

membro da Comunidade Canção Nova, Cleidimar Moreira , também  pronunciou-se a 

favor do capitão, e por não votar “em nenhum candidato da esquerda” e nem ser 

“julgado pelo pecado da iniquidade”, declarou que, “ o Brasil só será renovado com 

Bolsonaro presidente”. 108 

O Padre Antonio Furtado, da comunidade Shalom, no dia 29 de setembro de 

2018, em sermão realizado em comemoração a festa dos Arcanjos, iniciou sua homilia 

com o capítulo 12 do Livro de Apocalipse e fez os fiéis repetirem por diversas vezes a 

expressão “dragão vermelho” para referir-se ao demônio e assim manifestava-se: 

Esse dragão, esse bicho vermelho, está mais presente do que você imagina. 

Ele tem cabeças pensantes no mundo para impedir a ação da igreja. Com 

suas “televisões, cantores, políticos, empresários”, o dragão, sempre dito 

como “vermelho” com cabeça em “estrelas” estaria em plena ação, 

sobretudo por conta das eleições.109  

 

 

Para não deixar dúvidas, o padre conclui seu sermão, contra o PT, embora não 

tenha declarado explicitamente apoio a Bolsonaro, ao dizer, “até a cor do dragão você 

sabe, a Bíblia diz, até a cor você sabe qual é, cuidado com esse dragão”. Que cor? 

Vermelho! “Não deixe que o Brasil seja entregue aos abortistas, aos mentirosos, aos 

destruidores da família”.110 

Segundo levantamento do Datafolha, nas pesquisas que sucederam a facada, em 

10 de setembro, na comparação com pesquisa realizada pelo Datafolha entre 20 e 21 

de agosto, antes do horário eleitoral, Bolsonaro oscilou dois pontos, de 22% para 24%, 

                                                           
108 FREITAS, Emanuel. Os soldados de Cristo batem continência ao capitão (parte II). Segunda 

Opinião. 06out.2018. Disponível em: https://segundaopiniao.jor.br/os-soldados-de-cristo-batem-

continencia-para-o-capitao-parte-ii-por-emanuel-freitas/. Acesso em: 20nov.2019. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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e sua adversária mais próxima até então, Marina Silva (Rede), caiu de 16% para 11%. 

A ex-senadora do Acre agora aparece empatada com Ciro Gomes (PDT), que saiu de 

10% para 13%, com Alckmin (PSDB), que oscilou de 9% para 10%, e no limite da 

margem de erro, com Fernando Haddad (PT), que cresceu de 4% para 9%. A disputa 

traz ainda Alvaro Dias (PODE), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo com 3% 

cada, e Vera (PSTU), Guilherme Boulos (PSOL), e Cabo Daciolo (PATRI), com 1% 

cada, além de Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL), que não pontuaram. A taxa 

dos que pretendem votar em branco ou nulo caiu de 22% para 15% desde a segunda 

quinzena de agosto, e a de indecisos ficou estável (oscilou de 6% para 7%). No total, 

foram ouvidos 2.804 eleitores em 197 municípios brasileiros. A margem de erro para 

o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.111 

No dia 09 de setembro de 2018, a imagem de uma réplica da camiseta utilizada 

pelo candidato no momento do ataque passou a fazer parte da campanha do 

presidenciável, conforme a seguir: 

 

Figura. 14- Vídeo com imagem da réplica da camiseta usada pelo Bolsonaro no atentado 

 

Fonte: Flávio Bolsonaro. 08set.2018 

https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1038461617967693827. 

Acesso em: 10dez.2019. 

                                                           
111  Datafolha. Bolsonaro lidera e quatro empatam em disputa por 2 lugar. Datafolha. 

11set.2018.Disponível em:.http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/09/1981347-presidencia-

bolsonaro-lidera-e-quatro-empatam-em-disputa-por-2-lugar.shtml. Acesso em:22out.2018. 
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O vídeo conta com a “#Estou com Bolsonaro” e viralizou nas redes sociais, 

assim como a venda da réplica da camiseta com a mancha de sangue e outras 

estampas.112  

Ainda hospitalizado, no dia 21 de setembro de 2018, Bolsonaro concedeu 

entrevista de aproximadamente 4 (quatro) minutos, por telefone, para a Folha de São 

Paulo e abordou assuntos políticos, defendeu Paulo Guedes quando o tema foi a CPMF 

e retratou seu estado físico pós atentado.113 

No dia 24 de setembro em entrevista à Jovem Pan, admitiu que não deverá 

participar de atos de campanha antes do fim do primeiro turno, devido a recomendação 

médica; posicionou-se sobre o ocorrido como atentado político e também mostrou sua 

intenção em fazer lives durante a campanha, já que a primeira contou com 275 mil 

presentes.114  

Em 28 de setembro de 2018, o apresentador José Luiz Datena, da TV 

Bandeirantes, entrevistou o Bolsonaro que ainda se encontrava internado. O 

presidenciável, dentre outros assuntos, falou sobre o plano econômico para o Brasil; 

as críticas dos outros partidos que o incomodaram e as fraudes nas urnas eletrônicas e 

assim afirmou,  

só há uma chance de ele perder estas eleições e o PT voltar ao Palácio do 

Planalto: “Só [se for] na fraude”. Ele também falou sobre política, 

preconceito, segurança, polêmica com a ex-mulher e deu sua versão sobre 

o ataque sofrido em Juiz de Fora (MG) quando cumpria agenda de 

campanha. “Eles [os responsáveis pelo ataque] não conseguiram o seu 

objetivo. Eu não quero acusar ninguém. Se estão fazendo isso comigo, é 

sinal que eu sou diferente deles”. 115 
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No mesmo dia, ou seja, em 28 de setembro de 2018, o bispo Edir Macedo, líder 

da Igreja Universal do Reino de Deus, anunciou no Facebook116 sua predileção por 

Bolsonaro ao responder ao seguinte questionamento de um de seus seguidores na rede 

social: “Queremos saber bispo do seu posicionamento a eleição pra presidente” e a 

resposta do Edir Macedo foi “Bolsonaro”.  

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, costuma 

aparecer também com frequência no Facebook e no Instagram de Jair Bolsonaro em 

sinal de apoio ao presidenciável e diz que, “não tem nenhum líder religioso que faça 

mais vídeos apoiando Bolsonaro do que eu”. 117 

No dia 02 de outubro de 2018, durante o culto de celebração do seu aniversário 

de 84 anos, o pastor José Wellington Bezerra, presidente da Assembleia de Deus – 

Ministério Belém, declarou perante os fiéis que: “De todos os candidatos, o único que 

fala o idioma do evangélico é Bolsonaro. Não podemos deixar a esquerda voltar ao 

poder”, logo após ter apresentado o vídeo gravado por Bolsonaro parabenizando o 

pastor e sua esposa e agradecendo o apoio que está recebendo da igreja nesse momento 

de sua vida, agradecendo também pelas orações que foram feitas por ele durante o 

período que ele esteve internado se recuperando da facada que recebeu no dia 6 de 

setembro.118 

Desde o início da campanha eleitoral, o pastor José Wellington Costa Júnior, por 

meio do Conselho Político, lançou uma campanha de oração com o slogan ‘Igreja de 

joelho, Nação em pé’. Foram 30 dias ininterruptos de oração pela pátria, que se 

estendeu por mais 21 dias por conta do segundo turno com o slogan ‘Brasil + 21’ e 

encerrou com uma vigília de oração no final de semana que antecedeu o pleito do dia 

28 de outubro”119 
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No dia 04 de outubro de 2018, ás vésperas da votação de primeiro turno que 

ocorreria no dia 07 de outubro, a TV Globo promoveu o último debate entre os 

candidatos à presidência, sendo que somente sete dos treze candidatos compareceram. 

O principal alvo, no entanto, foi quem não compareceu: Jair Bolsonaro (PSL) foi 

criticado por ter faltado ao debate, alegando questões médicas, e ter concedido uma 

entrevista à TV Record, exibida simultaneamente ao evento.120 

A entrevista de Bolsonaro para a TV Record gerou indignação por parte dos 

demais presidenciáveis e durante o último debate, os concorrentes a presidência 

criticaram a postura de Bolsonaro por sua ausência e voltaram a associar o líder nas 

eleições de 2018 a uma pessoa com perfil autoritário.121 

Na entrevista à Rede Record, Bolsonaro reiterou que respeitará o resultado das 

eleições, dias após ter questionado a lisura do processo eleitoral e afirmado que só 

seria derrotado se houvesse fraude. O candidato endossou suas já conhecidas críticas 

à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que alegou que o voto impresso 

comprometia a segurança das eleições. E quando questionado sobre um possível 

segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o candidato disse que não 

“fugirá do candidato do PT”, porque não será um embate do “nós contra eles, mas do 

Brasil contra o PT”. Por fim, o presidenciável avaliou que tem chances de ser eleito, 

justificando que “o povo já conhece os projetos do PT” e pediu o voto dos indecisos, 

porque “será o fim da nossa pátria se o PT conseguir voltar à presidência”.122 

A contabilidade dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos, e considera 

somente os votos nominais. Da mesma forma, a Justiça Eleitoral considera válidos 

somente os votos nos candidatos na apuração e divulgação do resultado oficial das 

eleições. Para vencer no 1º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais 

um voto. 
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Conforme levantamento do Datafolha, na véspera da eleição, Jair Bolsonaro 

(PSL) tem 40% das intenções de votos válidos, resultado que aponta para uma 

estabilidade de sua candidatura - em pesquisa realizada entre os dias 03 e 04 desta 

semana, ele tinha 39% - após apresentar crescimento robusto nas últimas duas 

semanas. O candidato do PSL tem vantagem de 15 pontos percentuais sobre o segundo 

colocado, Fernando Haddad (PT), que aparece com 25% dos votos válidos. Com 15% 

dos votos válidos, Ciro Gomes (PDT) ocupa a terceira posição, à frente de Geraldo 

Alckmin (PSDB), que tem 8%. Na sequência aparecem Marina Silva (Rede) e João 

Amoêdo (Novo), ambos com 3%, Henrique Meirelles (MDB) e Alvaro Dias 

(Podemos), com 2% cada um, e Cabo Daciolo (Patriota) e Guilherme Boulos (PSOL), 

com 1% cada. Os candidatos Vera (PSTU), Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) 

não atingiram 1% dos válidos. Considerando todas as intenções de voto, Bolsonaro 

atingiria 36%, e Haddad, 22%. Em seguida pontuam Ciro (13%), Alckmin (7%), 

Marina (3%), Amoêdo (3%), Meirelles (2%), Dias (2%), Daciolo (1%) e Boulos (1%), 

além de Vera, Eymael e Goulart Fillho, que ficaram abaixo de 1%. Votariam em 

branco ou nulo 6%, e 4% estão indecisos. Esse levantamento foi realizado entre os dias 

05 e 06 de outubro, foram ouvidos 19.536 eleitores em 382 municípios brasileiros de 

todas as regiões do país. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos 

percentuais para mais ou para menos.123 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu a apuração dos votos do primeiro 

turno das Eleições 2018 às 21h20 de segunda-feira (8). Do total de 147.306.275 

eleitores, 117.364.560 compareceram às urnas, número equivalente a 79,67%. Os 

votos válidos totalizaram 107.050.673, equivalentes a 91,21%. A abstenção alcançou  

29.941.265 e representou 20,33%. O total de votos nulos foi de 7.206.205, 

equivalentes a 6,14%, e os votos brancos somaram 3.106.936 (2,65%). No primeiro 

turno das eleições presidenciais, o candidato que recebeu o maior número de votos foi 

Jair Bolsonaro, da Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL-

PRTB), com 49.276.990 (46,03%). Ele disputaria o segundo turno com Fernando 
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Haddad, da Coligação O Povo Feliz de Novo (PT-PCdoB-PROS), que obteve 

31.342.005 (29,28%).124  

Bolsonaro ganhou as eleições em 1º turno em 17 Estados em face de Fernando 

Haddad (9) e Ciro Gomes (1), conforme abaixo: 

 

                   Figura.15-  Quem ganhou por Estado 

 

Fonte: Gazeta do Povo. Mapa eleitoral de presidentes por Estados no 1º turno.  

Gazeta do Povo. 07out.2018. Disponível em:  

<https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/mapa-

eleitoral-de-presidente-por-estados/>. Acesso em: 17dez.2019. 

 

Com base no apurado, verifica-se que Bolsonaro conquistou o eleitorado da 

maioria dos Estados e que representam a concentração da maioria evangélica. 

A revista Veja, logo após as eleições de primeiro turno, retratou o impulso da 

internet à favor dos candidatos com as campanhas mais baratas no primeiro turno e 

publicou:  

O segredo de Daciolo e Bolsonaro foi o uso das redes sociais e a geração 

de mídia espontânea. Assim, os candidatos não precisaram gastar muito 

para garantir grande alcance. O postulante do Patriota, por exemplo, viu 

sua presença crescer a partir dos memes – que usaram desde seu enfático 

discurso, que começa com “Glória a Deus”, até a pausa de 21 dias na 

campanha eleitoral para meditar em um monte. Daciolo gastou 0,0006 
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centavos de reais para cada um de seus 1.349.483 votos nas urnas. Ao todo, 

sua campanha precisou de apenas 808,92 reais para ficar à frente de 

candidatos como Meirelles, Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva 

(Rede). O candidato do PSL, que disputará o segundo turno com o petista 

Fernando Haddad, também conseguiu usar as redes sociais e a mídia ao seu 

favor, especialmente após a facada durante comício em Juiz de Fora, Minas 

Gerais, que o afastou das ruas. Mesmo movimentos contrários ao 

candidato, como o grupo Mulheres contra Bolsonaro, não foram capazes 

de frear o avanço de sua campanha eleitoral. Ele gastou 0,0269 reais por 

voto. Ao todo, o ex-militar foi o escolhido de 49.387.416 eleitores e passou 

para o segundo turno com 46% dos votos.125 

O atentado ao candidato do PSL não foi capaz de estagnar sua campanha 

eleitoral, pelo contrário, mesmo afastado das ruas, comícios e dos debates 

televisionados durante o primeiro turno, sua campanha eleitoral, fluiu nas redes sociais 

e sua imagem permaneceu nos veículos de comunicação. O fato foi uma das alavancas 

que deixaram Jair Messias Bolsonaro exposto diariamente e contribuiu 

indubitavelmente para o número de votos que o levaram para a disputa no segundo 

turno com o candidato do Partido dos Trabalhadores. 

  

3.4 Religião e política no segundo turno 

 

Em entrevista coletiva, logo após apuração do primeiro turno, Haddad iniciou 

no seu discurso agradecendo a sua família, ao PT, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT), tratado por ele como a "maior liderança" do partido. O candidato 

também agradeceu PCdoB e Pros, que formam a coligação com o PT e disse celebrar 

a democracia e a liberdade e que não vai abrir mão dos seus valores, dos seus valores 

familiares inclusive e que o “argumento” será a única arma que será usada.126  

 Bolsonaro, em uma transmissão ao vivo no Facebook ao lado do economista 

Paulo Guedes, logo após confirmar sua candidatura para o segundo turno, disse no seu 

pronunciamento que, se for eleito, unirá o país e agradeceu ao povo brasileiro essa 

conquista, dizendo: 
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O agradecimento que faço é a todos os brasileiros, ganhamos em quatro 

regiões. Perdemos no Nordeste, mas nossa votação no Nordeste foi muito 

boa e tenho certeza que Deus ajudará por ocasião do segundo turno", 

afirmou Bolsonaro.127 

 

Na disputa dos votos do segundo turno, como a brincadeira de criança, “rouba 

bandeira” e no nosso caso “rouba voto”, apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) e 

Fernando Haddad (PT) abusaram de estratégias nas redes sociais, com a finalidade de 

trazer para si o eleitorado que havia votado no adversário, bem como os votos daqueles 

que no primeiro turno anularam, votaram em branco ou em outros candidatos.  

Com base nos levantamentos do primeiro turno, Bolsonaro não conseguiu atingir 

a maioria do eleitorado da Região do Nordeste, enquanto Fernando Haddad não 

conquistou a maioria dos religiosos cristãos do país. Assim, "Patriotas do Nordeste! 

Precisamos, mais do que nunca, do mais forte apoio de vocês", diz o post da página Jair 

Bolsonaro Presidente 2018, que traz uma imagem do mapa do Brasil abraçando a 

região. Um "Tamo Junto" está escrito logo abaixo do desenho. Por outro lado, 

Fernando Haddad e Ana Estela olham-se com carinho em frente a um padre. Na foto, 

que chega por WhatsApp, lê-se "30 anos de união. Por Deus, pela família e pelo amor, 

vote 13!128, conforme abaixo: 

 

                        Figura .16- Bolsonaro abraça o Nordeste e Haddad vai a igreja 

 

                           Fonte BBC News/ Facebook 
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https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/07/bolsonaro-comemora-resultado-do-primeiro-turno-e-diz-que-unira-o-pais-se-for-eleito.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/07/bolsonaro-comemora-resultado-do-primeiro-turno-e-diz-que-unira-o-pais-se-for-eleito.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45831565
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45831565
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Com foco no Nordeste e aproximação com líderes evangélicos, Bolsonaro intensifica 

sua campanha no segundo turno.  Nesse período Bolsonaro recebeu o apoio não somente 

pessoal de lideranças evangélicas, mas principalmente o apoio das instituições religiosas 

evangélicas representativas das denominações do país e da própria Frente Parlamentar 

Evangélica. 

Bolsonaro recebeu em casa apoio por escrito, no dia 18 de outubro de 2018, da 

Frente Parlamentar Evangélica (FPE) da Câmara dos Deputados, por intermédio do 

seu líder, o deputado Hizeku Takayama. A carta, entregue em mãos, expressa o apoio 

ao candidato por entender ser ele a pessoa mais adequada para lutar pelas pautas 

defendidas por seus integrantes.  Segundo Takayama,     

o candidato seria o mais adequado para lutar pelas pautas evangélicas, de 

continuação de “valores da família”. Para ele, o apoio seria, portanto, 

“espiritual”. Ele afirmou que não foram apresentadas reivindicações ao 

presidenciável na carta. 

[...]  

Nós estamos aqui com todos os deputados cristãos. É uma frente 

suprapartidária, acrescentou o deputado, para quem a carta representa “a 

voz dos nossos pastores e das nossas lideranças evangélicas”.129 

 

Diz ainda em um trecho da carta que,  

 
Certos de nossos compromissos com os quase 86,8% de cristãos de todo o 

território nacional, declaramos nosso amplo apoio aos candidatos da Frente 

em todo o Brasil, bem como nosso apoio a Jair Messias Bolsonaro. Nosso 

intuito é evitar que candidatos filiados a extrema esquerda assumam, mais 

uma vez, a direção do país causando ainda mais crises do que as que 

atravessamos nos últimos anos. 130 

 

 

Em continuidade com à agenda religiosa, no dia 18 de outubro, o candidato do 

PSL recebeu na sua residência a visita do presidente da CGADB, José Wellington 

Costa Junior que declarou apoio à Bolsonaro por parte da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil. A visita a Bolsonaro, já estava agendada há alguns 

dias e o candidato manifestou-se:  

 

 

 

                                                           
129 BÔAS, Bruno Villas. Frente Parlamentar Evangélica oficializa apoio a Bolsonaro.  GLOBO. 

18out.2018. Disponível em: https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/frente-parlamentar-

evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro.ghtml. Acesso em 17nov.2019. 
130REZENDE, Constança. Bancada Evangélica da Câmara oficializa apoio a Bolsonaro. Estadão. 

.04out.2018.Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bancada-evangelica-

oficializa-apoio-a-bolsonaro,70002532347>. Acesso em: 17nov2019. 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/frente-parlamentar-evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/frente-parlamentar-evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro.ghtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bancada-evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro,70002532347
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bancada-evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro,70002532347
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Agradeço seu apoio pastor José Wellington Júnior e as orações dos irmãos 

da Assembleia de Deus, estou vivo porque Deus me guardou. 

Se for a vontade de Deus que eu seja eleito, vocês terão na presidência 

alguém afinado com aquilo que a Igreja defende; o Brasil é laico, mas nós 

somos cristãos.131  

Na visita compareceram também os deputados federais, Paulo Freire Costa (SP) 

e Ronaldo Nogueira (RS); o vereador do Rio de Janeiro, recém-eleito deputado federal, 

Otoni de Paula Júnior e assessores tanto da CGADB como dos parlamentares, 

conforme abaixo. 

                      Figura.17 - Apoio religioso da CGADB 

 

                                      Fonte. CGADB132 

 

Nesse segundo turno, Bolsonaro também recebe apoio político de prefeitos de 

160 (cento e sessenta) cidades de São Paulo, que assinaram um manifesto a seu favor. 

Ao todo, o Estado tem 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios. No texto, eles 

afirmam que estão indignados com as nefastas consequências que a corrupção causou 

ao Brasil nos últimos anos e culpam o PT “por esse cenário lamentável” e afirmam 

que, 

pela experiência acumulada nos anos que passaram, não há alternativa que 

possa salvar os Municípios brasileiros da verdadeira falência econômica e 

institucional, a não ser a vitória de um candidato sem vínculos com grupos 

                                                           
131BERTULINO, Tiago. Presidente da CGADB visita Bolsonaro e declara apoio ao presidenciável. 

CGADB.18out.2018.Disponível em:  http://www.cgadb.org.br/2018a/index.php/home/features-

2/noticias/presidente-da-cgadb-visita-bolsonaro.html. Acesso em 17nov.2019. 
132 A CGADB foi fundada em 1930 e no ano de 2018, completou 88 anos. A instituição tem registrado 

em seu quadro de filiados, 95.732 pastores. Ao justificar o apoio ao candidato do PSL, pastor 

Wellington Júnior afirmou “Optamos por apoiar ao candidato Jair Bolsonaro, não só por seu perfil 

conservador, mas acima de tudo pelo respeito que o mesmo demonstra para com a família e a Igreja, 

sendo contra a ideologia de gênero, legalização das drogas, aborto e tantos outros itens que vem contra 

o que nos ensina a palavra de Deus”.  

http://www.cgadb.org.br/2018a/index.php/home/features-2/noticias/presidente-da-cgadb-visita-bolsonaro.html
http://www.cgadb.org.br/2018a/index.php/home/features-2/noticias/presidente-da-cgadb-visita-bolsonaro.html
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partidários, independente, honesto e compromissado com o país e com o 

seu povo.133 

 

A busca de Bolsonaro por apoio de líderes e instituições religiosas no segundo 

turno, não se restringiu  as alianças somente com o universo evangélico, pois no dia 

17 de outubro de 2018, visitou o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, com quem 

firmou compromisso em defesa da família, em defesa da inocência da criança, em 

defesa da liberdade das religiões, contrários ao aborto, contrários à legalização das 

drogas",  e como disse Bolsonaro ao lado de Tempesta, “é o compromisso que está no 

coração de todo brasileiro de bem” e ainda  arrematou, “o país "não pode mais flertar 

com o desconhecido”.134  

 Com base no compromisso assumido, a vitória de Bolsonaro representa a 

comunhão de valores ideológicos político do candidato com os valores conservadores 

da Igreja Católica.   

O cantor católico e deputado Flavinho, juntamente com o pregador Ironi 

Spuldaro e outros deputados da Frente Parlamentar Católica estiveram no Rio de 

Janeiro, 

 e reunidos com Jair Bolsonaro, conversaram e firmaram compromisso 

sobre os valores cristãos. Ironi Spuldaro aproveitou o momento e 

pronunciou-se, “o encontro foi um marco profético, um oráculo de 

levantamento para toda a nação brasileira. Hoje Deus botou a mão sobre a 

nação”.135 

               

 

 

 

 

 

                                                           
133PERON, Isadora; MARTINS, Luísa. Grupos de prefeito de São Paulo assina manifesto pró- 

Bolsonaro.Globo.18out.2018 .Disponível em:. 

<https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/grupo-de-prefeitos-de-sao-paulo-assina-

manifesto-pro-bolsonaro.ghtml. Acesso em: 17nov.2019. 
134ANDRADE, Hanrrikson; MAIA, Gustavo. De olho em voto católico, Bolsonaro assina 

compromisso com o arcebispo do Rio. UOL.17out.2018.  Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/17/de-olho-em-voto-catolico-

bolsonaro-assina-compromisso-com-arcebispo-do-rio.htm>. Acesso em: 18out.2019. 
135 Renovação Carismática do Brasil (RCC). RCC se pronuncia após missionário católico declarar a 

“queda da maldição do 13”. ICATÓLICA. 21out.2018.Disponível em:  

<https://www.icatolica.com/2018/10/rcc-se-pronuncia-apos-missionario.html>. Acesso 

em:19out.2019. 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/grupo-de-prefeitos-de-sao-paulo-assina-manifesto-pro-bolsonaro.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/grupo-de-prefeitos-de-sao-paulo-assina-manifesto-pro-bolsonaro.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/17/de-olho-em-voto-catolico-bolsonaro-assina-compromisso-com-arcebispo-do-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/17/de-olho-em-voto-catolico-bolsonaro-assina-compromisso-com-arcebispo-do-rio.htm
https://www.icatolica.com/2018/10/rcc-se-pronuncia-apos-missionario.html
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     Figura. 18- Agenda religiosa católica 

 

     Fonte: Católico/RCC 

Em um vídeo gravado durante um acampamento que aconteceu nos dias 13 e 14 

de outubro, na Canção nova, o missionário da Renovação Carismática do Brasil (RCC) 

durante a oração profetizou: “Toda maldição do 13 vai cair por terra”. O vídeo chamou 

a atenção e dividiu as opiniões de internautas e foi retirado de veiculação. 

No dia 17 de outubro de 2018, logo após a divulgação do vídeo, em nota de 

esclarecimento o Conselho Nacional da RCCBRASIL (Renovação Carismática 

Católica do Brasil), instância responsável pelos direcionamentos oficiais da RCC em 

âmbito nacional, esclarece aos carismáticos, e a quem possa interessar, que não apoia 

qualquer dos candidatos à presidência da república, conforme a seguir: Não houve 

apoio no 1° turno das eleições e não haverá no 2° turno, conforme decisão unânime 

dos conselheiros. O voto é uma decisão pessoal, de foro íntimo, que deve ser 

submetido ao discernimento individual e aos valores coerentes com o Evangelho de 

Jesus Cristo e aos ensinamentos da santa Igreja Católica Apostólica Romana.136 

Haddad durante o segundo turno focou em um discurso mais moralista, enfatizou 

ser neto de líder religioso, casado há 30 anos com a mesma esposa e nunca ter pregado 

o repúdio a qualquer religião.  Trocou o vermelho do Partido dos trabalhadores para 

enfatizar as cores da Bandeira Nacional, conforme a seguir:  

 

 

                                                           
136 Renovação Carismática Católica do Brasil (RCCB). Nota de esclarecimento. 17out.2018. 

Disponível em: < https://www.rccbrasil.org.br/institucional/mais-lidas-conselho-nacional/1292-nota-

de-esclarecimento-sobre-apoio-da-rccbrasil-a-presidenciaveis.html>. Acesso em: 19out.2019. 

https://www.rccbrasil.org.br/institucional/mais-lidas-conselho-nacional/1292-nota-de-esclarecimento-sobre-apoio-da-rccbrasil-a-presidenciaveis.html%3e.%20Acesso
https://www.rccbrasil.org.br/institucional/mais-lidas-conselho-nacional/1292-nota-de-esclarecimento-sobre-apoio-da-rccbrasil-a-presidenciaveis.html%3e.%20Acesso
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Figura. 19 -  Campanha de 2º turno de Fernando Haddad 

 

Fonte: NOVOESTE (2018). 10out.2018. Disponível em: 

<http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=37810> Acesso em: 

30nov.2019. 

 

Fernando Haddad e Manuela D'Ávila preparam-se pra trocar as cores da 

campanha no segundo turno das eleições. Sai o vermelho, a cor tradicional do PT, e 

entram as cores da bandeira brasileira. O mote da campanha passa a ser "Todos pelo 

Brasil", no espírito da construção de uma frente democrática que se contraponha à 

candidatura fascista de Jair Bolsonaro.137 

Com o poder de concentração de grande parte do eleitorado do Nordeste a favor 

de Haddad, como estratégia política, o candidato foca também nos religiosos dessa 

Região. 

Conforme levantamento do Datafolha138 em 28 de outubro de 2018, o Candidato 

mais votado no 1º turno e líder nos levantamentos realizados ao longo do 2º turno, Jair 

Bolsonaro (PSL) chegou à véspera da votação com 55% das intenções de votos 

válidos, com uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre Fernando Haddad (PT), 

que contava com 45%. Em pesquisa realizada entre os dias 24 e 25 de outubro, o 

candidato do PSL tinha 56%, e o petista, 44%. Já no primeiro levantamento realizado 

após o 1º turno, em 10 de outubro, o militar reformado tinha 58%, ante 42% do petista. 

                                                           
137 NOVOESTE. Campanha de Haddad troca vermelho pelas cores da bandeira no segundo turno. 

Novoeste. 10out.2018. Disponível em: 

<http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=37810> Acesso em: 
30nov.2019. 
138DATAFOLHA. Bolsonaro chega à véspera da eleição com 55% dos votos válidos. Datafolha. 

28out.2018. <http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/10/1983786-bolsonaro-chega-a-vespera-

da-eleicao-com-55-dos-votos-validos.shtml> Acesso em: 30out.2018. 

http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=37810
http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=37810
http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/10/1983786-bolsonaro-chega-a-vespera-da-eleicao-com-55-dos-votos-validos.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2018/10/1983786-bolsonaro-chega-a-vespera-da-eleicao-com-55-dos-votos-validos.shtml
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Na semana seguinte, entre os dias 17 e 18, o candidato do PSL tinha 59% das intenções 

de votos válidos, e seu adversário, 41%. 

Ampla maioria dos eleitores de ambos os candidatos estavam convictos sobre 

seu voto, sendo que a parcela do eleitorado que pretendia votar em branco ou nulo, 

23% ainda poderiam mudar de ideia até a votação. Entre os eleitores de Bolsonaro, 

95% mencionaram corretamente seu número de urna, índice que fica em 94% no 

eleitorado de Haddad. Todavia, uma fatia de 52% do eleitorado declarou que não 

votaria de jeito nenhum em Fernando Haddad, e 45% diziam o mesmo sobre Jair 

Bolsonaro.  

O Tribunal Superior Eleitoral139 (TSE) concluiu a totalização dos votos do 

segundo turno das Eleições 2018 às 15h27m44s da segunda-feira, 29 de outubro. 

Foram contabilizadas 454.490 urnas. Do universo de 147.306.275 eleitores aptos a 

votar no segundo turno, 115.933.451 compareceram à votação, número equivalente a 

78,70% do total. 

No primeiro turno do pleito, o comparecimento foi de 117.364.560 (79,67%). 

Entre o primeiro e segundo turnos, registrou-se uma redução de 1.431.109 no 

comparecimento dos eleitores, queda de 0,97 ponto percentual. 

Os votos válidos apresentaram uma redução de 2.211.920 entre os turnos, 0,78 

ponto percentual a menos. No segundo turno foram 104.838.753 votos válidos, 

equivalentes a 90,43%. No primeiro, foram 107.050.673 (91,21%). A abstenção variou 

0,97 ponto percentual e alcançou 31.371.704 eleitores no segundo turno, ou 21,30%. 

Foram 1.430.439 eleitores a mais que se abstiveram de votar. Na primeira rodada de 

votação, ela foi de 29.941.265, o que representou, em termos percentuais, 20,33%. 

Na comparação entre os turnos, o número de votos nulos registrou uma variação 

positiva de 1,29 ponto percentual, com crescimento de 1.401.900. Passou de 7.206.205 

(6,14%) no primeiro turno para 8.608.105 no segundo turno (7,43%). Já o voto branco 

caiu meio ponto percentual. A soma de votos brancos no segundo turno foi de 

2.486.593, correspondendo a 2,14%. No primeiro, foi de 3.106.936, número que, 

percentualmente equivale a 2,14% do total. 

                                                           
139 Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2018: Justiça eleitoral conclui totalização dos votos no segundo 

turno. 30out.2018.Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-

2018-justica-eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno>. Acesso em 30out.2018. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-2018-justica-eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/eleicoes-2018-justica-eleitoral-conclui-totalizacao-dos-votos-do-segundo-turno
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Diante de todo esse cenário, o candidato da Coligação “Brasil Acima de Tudo, 

Deus Acima de Todos” (PSL-PRTB), Jair Messias Bolsonaro, aos 63 anos é o 

trigésimo oitavo presidente do Brasil e foi eleito com 57.797.847 votos, representando 

55,13% dos votos válidos apurados, conforme abaixo140: 

 

                  Gráfico. 2 Eleições 2018 – Apuração de Votos no 2º Turno 

 

                Fonte: TSE/Revista Veja  

 

O jornal Folha de São Paulo analisou por Estado os votos válidos dos candidatos 

Bolsonaro e Haddad e constatou que o candidato do PT obteve a hegemonia no 

Nordeste e venceu no Pará e em Tocantins, estados da região Norte. Todavia o 

Presidente eleito ganhou em todos os demais Estados.141  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 VEJA. Eleições 2018. Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Veja. 28out.2010. Disponível 

em:https://veja.abril.com.br/politica/eleicoes-2018-segundo-turno-apuracao-resultado-presidente-ao-

vivo/. Acesso em: 22nov.2019. 
141DUCROQUET, Simon. et al. O voto no detalhe. Folha de São Paulo. 29out.2018. Disponível em: 

<https://temas.folha.uol.com.br/eleicoes-2018-em-graficos/resultado/o-voto-no-detalhe.shtml> Acesso 

em: 30out.2018. 

https://veja.abril.com.br/politica/eleicoes-2018-segundo-turno-apuracao-resultado-presidente-ao-vivo/
https://veja.abril.com.br/politica/eleicoes-2018-segundo-turno-apuracao-resultado-presidente-ao-vivo/
https://temas.folha.uol.com.br/eleicoes-2018-em-graficos/resultado/o-voto-no-detalhe.shtml


130 
 

Figura. 20- Quem ganhou nos Estado e nas Capitais 

 

 

 

Fonte/Gazeta do Povo. 28out.2018. Disponível em:  

<https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/mapa-eleitoral-de-

presidente-por-estados-2turno/>. Acesso em 17 dez.2019 

 

Jair Bolsonaro ganhou em (16 Estados e 21 capitais) e Fernando Haddad 

(11 Estados e 6 capitais). Metade (49%) dos evangélicos estão na região Sudeste 

(ante 43% da população), 23%, no Nordeste (na população, 27%), 10%, no Norte (ante 

8% dos brasileiros), 9%, no Sul (ante 15% dos brasileiros) e outros 9%, na região 

Centro Oeste (no Brasil, 8%), conforme levantamento do Datafolha (2016).142 

Com o desfecho das eleições presidenciais de 2018 que marcou o triunfo 

eleitoral da coligação de direita que apoiou Bolsonaro, segundo Camurça, 

se consolida no poder uma visão religiosa de caráter obscurantista e 

intolerante. Com isto, cresce a preocupação em torno das garantias que o 

Estado (laico) deve assegurar à liberdade religiosa (principalmente de 

religiões não-cristãs), à diversidade e pluralismo religioso, à liberdade de 

opinião e crença, inclusive a de não possuir religião. E fundamentalmente 

a garantia de que as políticas públicas e sociais, as normas jurídicas, 

                                                           
142 DATAFOLHA, 28dez,2016. Disponível em : 

<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-

catolicos.shtml>. Acesso em 20nov.2019. 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/mapa-eleitoral-de-presidente-por-estados-2turno/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/resultados/mapa-eleitoral-de-presidente-por-estados-2turno/
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
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emanadas dos poderes conferidos pela Constituição, sejam regidas por 

critérios do Estado democrático do direito e da soberania popular, ainda 

que incorporando valores religiosos com o mesmo status de outros 

provenientes de tradições laicas: científicas, dialéticas, psicanalíticas, 

pedagógicas, sanitárias, etc. ( 2019, p. 149). 

 

 

A vitória de Bolsonaro, rompe o ciclo do PT que perdurou as últimas quatro 

eleições presidenciais. Essa vitória representa a chegada ao poder da nova direita 

brasileira com a propagação da liberalidade econômica, da prosperidade, do 

conservadorismo social e do militarismo no poder.  

Um país em que o Estado é laico, mas o presidente é cristão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil no regime imperial era confessional, uma vez que declarava ser o 

catolicismo a religião oficial do Estado, conforme preceituava a Constituição 

Imperial de 1824.  

Após o fim do Império, com a Proclamação da República, o Brasil marca a 

divisão entre Igreja e Estado, num significativo avanço ao que se denomina hoje de 

Estado laico.  Inicia-se um novo patamar entre religião e política, embora no 

princípio, com grande influência dos segmentos católicos.  

A laicidade no Brasil é marcada pelo cristianismo. O Estado brasileiro nunca 

conseguiu desvincular-se totalmente dessa influência dogmática. O passado  histórico 

de interferências da religião na administração pública e na positivação das Leis,  

permanecem  até os dias atuais de maneira implícita, já que legalmente o Estado 

permanece laico.  

A forte presença do catolicismo influenciou incisivamente no processo de 

elaboração, vigência e eficácia das leis que regulam a vida privada e as quais todos 

estamos submetidos até os dias atuais.   

O Estado é uma sociedade política soberana que visa garantir o bem comum e 

tem como fundamento: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, e do pluralismo político.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assegura a 

inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo garantido o livre 
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exercício dos cultos religiosos, bem como, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e as suas liturgias. Assim, a Liberdade é um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana para o exercício da cidadania e está intimamente ligada a laicidade estatal 

que serve de alicerce fundamental para o seu exercício.   

A laicidade enquanto reflexo da liberdade de estar ou não vinculado a uma 

religião, faz parte de uma árvore principiológica que, uma vez prejudicada qualquer 

de suas vertentes, afeta toda sua estrutura.  Nessa seara, a liberdade de consciência, 

crença religiosa, convicção filosófica ou política, são vertentes da garantia 

constitucional do direito à liberdade que na sua escusa pelo Estado, compromete o 

pleno exercício da cidadania, da democracia e da dignidade da pessoa humana. 

Nas últimas décadas, os evangélicos passaram a alcançar e a exercer relevantes 

papéis em disputas eleitorais não só no âmbito legislativo, mas também no executivo, 

bem como a influenciar à apresentação de projetos de lei e exercer o direito de voto 

em prol de seus interesses morais e econômicos e das instituições religiosas que 

representam. 

A moralidade religiosa que ascende o espaço público, marca a história política 

e social do Brasil. Nas últimas décadas a crescente atuação dos evangélicos tem se 

destacado pela ascensão numérica tanto no espaço privado como no espaço público 

da sociedade brasileira. Mas, é na seara pública que sua atuação traz à baila temas 

como:  laicidade, cidadania e liberdade.   

O movimento político dos evangélicos no Brasil teve como marco efetivo as 

eleições gerais de 1986, pois até o início da década de 1980 o número de protestantes 

eleitos que ocupavam a Câmara dos Debutados era insignificante.  

O ingresso de evangélicos na política resulta da conscientização da sua 

importância numérica e do seu capital político, no decorrer das últimas décadas. O 

avanço dos grupos religiosos evangélicos na política conferiu caráter ainda mais 

conservador as discussões e as legislações propostas nos últimos anos.  

A participação de parlamentares, que não é somente de políticos religiosos, mas 

da própria Igreja na política por seus atores, aniquila a laicidade estatal. Não pelo fato 

do Estado legalmente passar a ser confessional, mas porque efetivamente torna-se 

cristão 
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No momento em que membros dos poderes executivo e legislativos alicerça 

seus votos e decisões em princípios morais e institucionais particulares de fé, 

desconsideram a pluralidade religiosa, a liberdade, a cidadania, e a democracia, e 

colocam em risco a isonomia do estatal, pois os interesses particulares, sejam morais 

ou institucionais sobrepujam o bem comum. 

Um exemplo da atuação da bancada evangélica, ocorreu em 2015 com 

aprovação da Lei do Feminicídio. Foi retirado da proposta do texto original o termo 

“gênero” e especificada a condição do sexo feminino. Essa alteração se deu como 

estratégia para impedir que a lei pudesse ser estendida ao homicídio praticado contra 

transexuais, uma vez que para uma parcela de parlamentares o homossexualismo é 

entendido como uma patologia suscetível de cura através da conversão em Cristo.  

Há um interesse quase que análogo de cunho moral entre os evangélicos, 

independentemente do grupo religioso que representam, seja ele pentecostal ou 

neopentecostal. Seus interesses, dogmas e ideologias cristãs são propagados 

independentemente do local onde se encontram.   

A bandeira em nome da moralidade cristã, da família, da vida e da Fé em Deus, 

é defendida no espaço público e privado; no templo e na política. Neste sentido, temas 

como a descriminalização do aborto, casamento civil igualitário, eutanásia, legalização 

das drogas e outras agendas, são rechaçadas por intermédio de discursos 

fundamentalistas.  

Constatamos que a religião é parte inseparável do quadro da política eleitoral 

não só do Brasil, mas da América Latina. Os evangélicos foram o segmento religioso 

que mais cresceu, no Brasil essa ascendência numérica foi comprovada pela coleta 

de dados do IBGE. Portanto, está constatada à ascendência religiosa de atores 

evangélicos individuais e coletivos ocupando o espaço público e influenciando o 

espaço privado nas últimas décadas.  

Existe uma enorme diferença no tamanho das igrejas pentecostais e 

neopentecostais no Brasil em relação ao total de número de evangélicos que as 

frequentam, bem como na representatividade e direcionamento político dos seus 

líderes para com os fiéis.  

 A igreja Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do país em 

número de fiéis, pois conta com 12.314.410 seguidores e a igreja neopentecostal, 
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Universal do Reino de Deus, tem 1.873.243 seguidores, em conformidade com o 

Censo de 2010.  

A Igreja Universal do Reino de Deus, por sua rápida formação de lideranças e 

acesso aos meios de comunicação encontrou no espaço público o êxito para os seus 

interesses e abriu as portas para que outras igrejas almejassem o campo da política 

eleitoral seja por ingresso de atores evangélicos coletivos de mesma fé ou no apoio 

de políticos que defendem pautas morais e institucionais convergentes. 

No decorrer das últimas campanhas presidenciais, o apoio pessoal de Edir 

Macedo se mostrou decisivo para o candidato eleito e não foi diferente nas eleições 

presidenciais de 2018. 

Os candidatos as eleições presidenciais de 2018 buscaram firmar alianças com 

líderes religiosos. Como nas eleições presidenciais anteriores, a estratégia de angariar 

o voto religioso também vigorou.  

A inclusão das chamadas agendas religiosas, independentemente da própria 

crença foi preponderante, pois o objetivo restringiu-se na conquista do voto e não na 

conversão religiosa.   

O pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Vitória em Cristo e representante das 

principais lideranças no cenário religioso do país foi o principal impulsionador 

pentecostal da campanha de Bolsonaro nas mídias sociais perante os evangélicos. 

Bolsonaro, ao longo da sua carreira pública, estreitou laços com campo 

evangélico. A estratégia política de fazer uso da religião cristã, maioria no Brasil, e do 

nome de Deus, alcançou o alvo almejado. 

 O capitão ao se declarar católico, casou-se em cerimônia evangélica, recebeu 

batismo pentecostal em Israel e com isso se aproximou de lideranças evangélicas 

pentecostais e neopentecostais pré e durante a sua campanha eleitoral. 

O fator religioso presente na campanha presidencial do candidato Jair Messias 

Bolsonaro e o princípio implícito da laicidade são questões que desde o período da 

pré-candidatura foram suscitadas e desencadearam polêmicas no átrio da sociedade e 

nos meios de comunicação.   

Bolsonaro tornou-se conhecido perante o eleitorado brasileiro por seus 

discursos representativos de intolerância, ódio, autoritarismo e patriotismo em defesa 
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de uma política conservadora voltada para a verdade, a moral, a honestidade, a 

segurança, a prosperidade e a fé em Deus.  

Jair Messias Bolsonaro é considerado ultraconservador nas temáticas 

relacionadas aos costumes, a ética e à moral, com visão liberalista para o setor 

econômico e político.  Durante todo o mandato na Câmara dos Deputados, Bolsonaro viu 

somente dois de seus projetos tornarem-se Leis (Projeto que estendia o prazo para isenção 

do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para bens de informática e o Projeto que 

autorizava o uso da fosfoetanolamina, a “pílula do câncer”. 

O presente estudo demonstrou a relevância do vínculo do Bolsonaro com as 

lideranças evangélicas que representam a maioria dos fiéis do país; dos parlamentares 

do Congresso Nacional e de poder midiático das redes sociais e da rede de 

telecomunicação de rádio e televisão.  

Entendemos que o voto religioso evangélico nas eleições de 2018 foi expressivo 

à favor de Jair Messias Bolsonaro. A influência por parte dos líderes religiosos como 

o pastor Silas Malafaia (ADVC) e o bispo Edir Macedo (IURD), em face dos eleitores 

evangélicos, não se discute. No entanto, a efetividade do voto evangélico, como causa 

única, ainda é insuficiente para a vitória de qualquer candidato ao poder executivo.           

No dia 29 de outubro de 2018, Bolsonaro precisou contar com o voto de outras 

denominações religiosas e não religiosas para alcançar a vitória nas urnas. Os 

evangélicos constituem menos que 50% (cinquenta) da população e se mesmo com 

todo apelo de lideranças evangélicas, o voto desse nicho de eleitorado fosse unânime, 

seria insuficiente para a vitória de Bolsonaro.  

 É por intermédio do voto que o exercício da cidadania se faz presente em busca 

da transformação social da Nação e da preservação e ampliação dos direitos 

individuais e coletivos sob a primazia das liberdades e da efetiva laicidade social e 

não somente institucional. 
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