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―[...] Existe uma sociologia da crença? Acho que é preciso 
reformular a pergunta: a sociologia da religião tal como é 
praticada hoje, isto é, por produtores que participam em 

graus diversos do campo religioso, pode ser uma 
verdadeira sociologia científica? E eu respondo: 

dificilmente; isto é, somente se for acompanhada de uma 
sociologia científica do campo religioso [...]‖. 

(BOURDIEU, 1990, p. 109). 



RESUMO 
 
 

O presente texto analisa as estratégias eleitorais utilizadas por candidatos ligados à 
Igreja Assembleia de Deus, à Câmara Municipal de Aracaju, no pleito de 2012. 
Esforço interpretativo que procurou compreender como os evangélicos desta 
denominação religiosa estruturaram suas campanhas eleitorais. Assim, analisa a 
relação entre pastores evangélicos e o voto, enquanto cabos eleitorais. Foca a 
atenção sobre os membros que são escolhidos para a candidatura a vereador; as 
estratégias e o voto dentro da Igreja; as estratégias e o trabalho do voto fora da 
Igreja. A escolha da Igreja Assembleia de Deus deve-se ao fato dessa ter uma 
incursão mais longa no campo político em Aracaju, datando da década de 1980. E, 
entre as conclusões destaca-se a candidatura evangélica como uma realidade em 
Aracaju, apesar destes mesclarem um conjunto de estratégias religiosas com velhas 
práticas eleitorais, a exemplo do assistencialismo. Nota-se também a importância do 
candidato ser pastor e utilizarem as mídias sociais (rádio, televisão e internet) na 
conquista de votos, ou ainda, a realização de reuniões e visitas domiciliares para a 
aproximação com o eleitorado. É nesse ambiente que a mulher assume um papel 
importante na conquista de eleitores. 
 
Palavras-Chave: Eleição; Evangélicos; Assembleia de Deus. 
 



ABSTRACT 
 
 
This paper examines the strategies used by electoral candidates linked to the Church 
Assembly of God, the Municipality of Aracaju, in the election of 2012. Interpretive 
effort that sought to understand how this evangelical denomination structured their 
election campaigns. Thus, analyzes the relationship between evangelical pastors and 
vote, while canvassers. Focuses attention on the members who are chosen for 
candidacy for alderman; strategies and voting within the Church; strategies and the 
work of the vote outside the Church. The choice of the Assembly of God Church is 
due to the fact that having a longer foray into the political arena in Aracaju, dating 
from the 1980s. And among the findings highlight the evangelical candidate as a 
reality in Aracaju, despite these meld a set of strategies with old electoral religious 
practices, such welfarism. One notes also the importance of the candidate being a 
pastor and use social media (radio, television and internet) in winning votes, or even 
holding meetings and home visits to get closer to the electorate. It is in this 
environment that the woman plays an important role in winning voters. 
 
Keywords: Election; Evangelical; Assembly of God. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O aparecimento dos evangélicos1 no cenário político brasileiro coincide com a 

redemocratização do país (1979-1985) e a inserção dos movimentos sociais. E, ao 

longo do tempo este segmento lutaria contra o estigma2. Assim, para suplantar a 

carga depreciativa passou também a incorporar as estratégias da militância política 

como ferramenta de conquista de espaço e direitos na sociedade.  

Historicamente, a população evangélica é denominada popularmente de 

protestante, está presente no Brasil desde o século XIX, quando ocorrem os 

primeiros registros de pessoas que professam crenças oriundas do pensamento de 

Martinho Lutero ou Calvino e que sofreram algum tipo de resistência por parte da 

Igreja Católica ou da população local em aceitar a convivência na mesma 

comunidade. 

A rejeição por parte da sociedade demarca uma primeira fase vivenciada 

pelos protestantes em solo nacional. Restritos aos templos ou indo de porta em 

porta difundindo o evangelho, esta preocupação se estendeu até a década de 1970, 

                                                
1
 É pertinente considerar que este vocábulo precisa ser mais bem precisado quando se trata de 

Brasil, especialmente em relação às várias denominações religiosas que o mesmo cobre, além disso, 
é pertinente considerar a observação do professor Leonildo Silveira Campos, ao tecer o seguinte 
argumento: ―O termo ―evangélicos‖ abrange uma boa parcela (de 20% a 30%) da população 
brasileira. Trata-se de uma população portadora de uma homogeneidade discutível da qual fazem 
parte pessoas pertencentes às camadas mais pobres (classes ―D‖ e ―C‖) até os que estão na baixa 
classe média. Os evangélicos mais tradicionais pertencem às classes médias (baixa e média, 
principalmente). De uma maneira geral os evangélicos têm assumido uma postura conservadora. Em 
certos meios eles votam de acordo com as solicitações de seus líderes, considerados por alguns 
deles como os ―homens de Deus‖. Porém, há ocasiões em que essa fidelidade às diretrizes 
emanadas dessas lideranças não funcionam à contento. Por exemplo: em 2006, a representação 
evangélica na Câmara Federal caiu pela metade (de pouco mais de 60 para pouco mais de 30 
deputados), apesar da solicitação de pastores e bispos para que os fiéis votassem em seus 
candidatos (muitos deles estiveram envolvidos com escândalos como o do Sanguessuga ou 
Mensalão)‖ (O 2º TURNO..., 2014). 
2
 O vocábulo estigma é utilizado por Erving Goffman (1975), para indicar as pessoas que sofrem com 

os estereótipos, ou seja, imagens falsas ou alógicas que atribui a pessoa uma característica 
depreciativa, em geral por se diferenciar do grupo dominante. 
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quando ocorre o primeiro movimento de inserção destes na sociedade através da 

participação em pleitos eleitorais ou cargos públicos. Observa-se que este 

movimento ocorre no interior das igrejas tradicionais, momento em que os 

pentecostais começam a se expandir. A presença de evangélicos na política 

acontece de forma tímida sem muito embate entre o segmento majoritário 

socialmente. No terceiro momento, pós-1980, observa-se a presença de 

candidaturas evangélicas como sendo estratégicas para a defesa dos interesses dos 

seus simpatizantes. A esse respeito Luiz Werneck Vianna (2014), afirma que: ―Não 

por acaso, portanto, o tipo de apropriação da política realizado pelos evangélicos, 

particularmente os pentecostais, se tem mantido ao largo dos temas da agenda 

clássica republicana. Não se trata, em que pese à mesma forte interpelação da 

inspiração bíblica, de nada que relembre a chamada ―revolução dos santos‖, 

fermento das lutas contra o absolutismo na Inglaterra do século XVII, com os seus 

ideais de comunidades igualitárias e autogovernadas, de uma esfera pública tecida 

diretamente pelo fluxo da sociabilidade, que, transplantada para a América pelos 

pioneiros auto exilados, deu partida à história daquele país. Nascida à margem da 

República, indiferente a ela, se há algo conhecido sobre a experiência pentecostal 

na vida social brasileira decerto está na influência positiva que exerce sobre a 

autoestima da massa dos seus crentes, originários, em sua maioria, dos segmentos 

mais deserdados socialmente. Na política, ao menos até então, tem-se limitado a 

uma defesa de estilo corporativo dos seus cultos e a temas referidos à família e aos 

seus valores‖. É uma atitude nova que corrobora com o pensamento e ação dos 

movimentos sociais. É nesse contexto que o presente texto procura estudar o 

debate teórico acerca dos movimentos sociais que poderão ajudar nesta 

interpretação. 
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Situação semelhante também ocorreu em Aracaju, ao longo dos últimos trinta 

anos, os evangélicos e, especialmente, membros da Igreja Assembleia de Deus têm 

pleiteado vagas no legislativo municipal, que é composta por 24 vereadores. A atual 

legislatura compreende o período de 2013 a 2016. Cargos ocupados pelos eleitos no 

pleito de 2012, quando cinco evangélicos lograram êxito em suas campanhas - 

Daniela Fortes (PR) – Internacional da Graça, Valdir Santos (PT do B) - 

Quadrangular, Pastor Jony (PRB) – Universal do Reino de Deus, Pastor Roberto 

Morais (PR) – Assembleia de Deus e Emília Corrêa (DEM), com votação que 

permitiu ocuparem respectivamente a 7ª, 8ª, 9ª, 11ª e a suplência3, entre os eleitos. 

A participação de evangélicos no parlamento brasileiro é uma realidade. Essa 

inserção no contexto da política partidária deve-se a uma série de fatores, entre 

eles, a defesa dos interesses do segmento que procura representar com forte apego 

ao discurso moralizante, focado, especialmente em argumentos em torno do modelo 

de família patriarcal. Agindo assim, é natural que reprovem qualquer tentativa de 

discussão e regulamentação do direito ao aborto ou reconhecimento da união 

estável entre pessoas do mesmo sexo (população LGBT - lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transgêneros). 

O aparecimento do fenômeno dos políticos evangélicos também está 

associado à inserção desses na mídia, quer seja através de programas religiosos ou 

mesmo na aquisição de concessões de canais de rádio e televisão, a exemplo da 

Igreja Universal do Reino de Deus, em que figura o Pastor Edir Macedo como 

fundador e proprietário da Rede Record de Televisão. E, de igual modo, outras 

denominações que compram espaços nas emissoras nacionais e locais, em geral 

                                                
3
 A referida parlamentar assumiu o mandato no dia 05 de março de 2013, no lugar do vereador 

Nitinho (DEM), que passou a gerir a pasta da Secretaria Especial da Cultura de Aracaju. 
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em horários menos valorados pelo mercado publicitário (madrugadas e manhãs), 

com o objetivo de servir de instrumento de divulgação da fé. 

Essa inserção, iniciada anteriormente, ficou ainda mais forte pós Constituição 

de 1988, quando se observa a ampliação da democracia e a consequente busca de 

espaço na sociedade por diferentes segmentos, a exemplo dos evangélicos que 

também procuram firmar suas posições e conquistar poder, no cenário local e 

nacional. Desse modo, alguns evangélicos, a exemplo do Pastor Silas Malafaia 

passaram a ocupar lugar de destaque no cenário público nacional através da defesa 

de certos pontos de vista, discutidos após a apresentação de propostas de lei (PLC 

122 – criminalização da homofobia), ou mesmo nos discursos proferidos nas 

tribunas legislativas e na imprensa. 

Entre as denominações religiosas que mais se organizaram para pleitear 

espaço nos parlamentos, destaca-se a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

que mantém influência junto ao Partido Liberal (PL), atual Partido da República (PR), 

que indicou José Alencar como vice-presidente nos dois mandatos de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010) e, recentemente também se faz presente junto ao Partido 

da República Brasileira (PRB). Cabe observar, portanto, que em pouco tempo os 

partidos de influência desta Igreja já havia elegido uma série de parlamentares, entre 

deputados estaduais, federais, senador4, além do Vice-presidente da República. 

O aumento do número de evangélicos nos parlamentos constitui um 

fenômeno instigante da vida política nacional. Primeiro, pelo discurso que justifica e 

alicerça as candidaturas, ou ainda, pelo papel que o voto evangélico representa no 

                                                
4
 O único senador eleito com influência da Iurd é o Pastor Marcelo Crivella, sobrinho do Pastor Edir 

Macêdo, pelo Estado do Rio de Janeiro. 
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conjunto da população votante5. Estes aspectos somam-se ao contexto de 

consolidação da democracia e do embate entre os diferentes segmentos sociais pelo 

poder no país. 

A escolha do tema deve-se ao fato de que eventos como as eleições 

constituem um momento singular para se pensar a estrutura de poder na sociedade. 

Além disso, a aproximação com a vida pública, na qualidade de candidato a 

vereador na eleição de 2008, em Paripiranga (BA) e, ao mesmo tempo a militância 

partidária, levou-me a observar a crescente aproximação dos evangélicos, desde a 

década de 1980, com a seara da vida pública. 

Inicialmente, considera-se um fato corriqueiro, tendo em vista que as igrejas 

evangélicas têm instigado os seus pastores e membros a se candidatarem como 

estratégia de discussão de seus interesses na cena pública, mas nos últimos tempos 

percebe-se que existem outros condicionantes que extrapolam estes aspectos, os 

quais me levaram a dedicar-me à observação das argumentações que têm 

conduzido o evangélico a pleitear um cargo público, especialmente no legislativo, e 

ainda, como os partidos políticos trabalham essas candidaturas. 

Nos últimos anos, as pesquisas em torno do campo religioso têm ganhado 

espaço nos cursos de pós-graduação. Fato que pode ser comprovado pelo número 

de Grupos de Estudos e eventos científicos que desenvolvem esta temática, a 

exemplo da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Os esforços nesse 

contexto demonstram a importância de novos olhares sobre este tema, ou seja, os 

estudos sobre religião não se constituem um saber, mas um objeto de pesquisa, 

pois o campo religioso é uma construção teórica de uma vertente sociológica 

                                                
5
 Segundo dados do Censo demográfico de 2010 (IBGE), o número de evangélicos aumentou 61,45% 

em dez anos, num universo de 42,3 milhões de pessoas, ou 22,2% da população brasileira 
(NÚMERO..., 2013). 
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(BOURDIEU, 1990), ou o quanto ainda se deve pesquisar para a formação de um 

olhar mais aproximativo sobre o papel dos evangélicos nos pleitos eleitorais. 

Os esforços interpretativos sobre o papel dos evangélicos nos pleitos 

eleitorais constitui um tema singular de pesquisa, pois aponta para os aspectos 

religiosos que terminam influenciando as pessoas na decisão acerca do voto. Isso 

demonstra a pertinência deste tema para a pesquisa científica, quando procura 

explicar o alcance do poder das lideranças evangélicas em orientar o voto para os 

candidatos apoiados por denominações religiosas, e o quanto esta orientação 

extrapola os fiéis e permite angariar votos em espaços ocupados por políticos 

tradicionais. 

Está é uma questão amplamente abordada na literatura da ciência política, 

especialmente quando se trata de pensar a política brasileira. Isso decorre dos 

arranjos políticos tecidos ao longo da história nacional, em que o poder local esteve 

fortemente estruturado na propriedade da terra. Essa percepção aparece em Cintra 

(1974), quando oferece importantes pistas para se pensar o poder local. Estudo que 

pode ser complementado com Carone (1972), que se dedica ao estudo das 

oligarquias. Além disso, Hagopian (1996) caracteriza bem a política tradicional, 

quando observa que é um estilo de fazer política em que o poder encontra-se 

concentrado, com empecilhos para aqueles que não fazem parte do grupo a 

possibilidade de pleitear uma vaga, pois a arena de decisão é restrita, tendo em 

vista que a representação política é hierarquizada e a competição torna-se regulada, 

neste sentido, os partido devem ser compreendidos como esferas de controle das 

oligarquias. Assim, é possível observar que o político tradicional é aquele que 

recebe o poder de mando através de uma linhagem familiar e os recursos de poder 



17 

estão centrados na terra e no Estado, pelo qual exerce o controle da população 

através do clientelismo (AVELAR; LIMA, 2000). 

A participação dos evangélicos no sistema político brasileiro vem sendo 

estudada ao longo dos últimos anos. E, entre os trabalhos destacam-se os de 

Alexandre Brasil Fonseca (2002), Maria das Dores Campos Machado (2006) e 

Leonildo Campos (2003).  

Um dado importante a ser considerado é a dinâmica da relação entre 

evangélicos e política e, como os mesmos foram se acomodando à cena política. 

Isso fica evidente, por exemplo, no episódio analisado por Maria das Dores Campos 

Machado (2006), quando avalia a questão da queda da participação dos evangélicos 

nas eleições de 2002. Para explicar o que ocorreu nessa ocasião, a pesquisadora 

relaciona o insucesso das candidaturas neste pleito com uma verdadeira ―guerra‖ 

que se instalou entre as igrejas evangélicas em torno das candidaturas. Desta 

forma, o resultado deste embate foi a redução das bancadas nas Assembleias 

Estaduais e Congresso Nacional. Assim, no pleito de 2002, os evangélicos 

procuraram enfatizar o discurso moralizante, como aspecto que julgaram ser mais 

próximo deles, por constituir uma espécie de guardião dos princípios cristãos. Logo, 

é perceptível que cada pleito apresenta singularidades, mesmo se tratando de 

candidaturas evangélicas. 

A limitação quanto aos bordões e títulos utilizados pelos evangélicos é 

também avaliada por Bohn (2004), ao propor uma tipologia que ajuda a 

compreender a participação dos evangélicos nas eleições. Desse modo, para este 

pensador existem três elementos básicos que demarcam o eleitorado evangélico 

brasileiro, ao tomar como referência o survey de Antonio Flávio Pierucci e Reginaldo 

Prandi (1996). A primeira característica são as condições socioeconômicas. 
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Enquanto a segunda, diz respeito à associação entre conservadorismo social e o 

conservadorismo religioso6 e, por fim, a lealdade religiosa quanto ao voto dos 

irmãos.  

As pesquisas têm apontado que as igrejas que mais se destacam com a 

participação de evangélicos na política são a Igreja Universal do Reino de Deus e a 

Assembleia de Deus (MARIANO, 2004). Tomando isso como parâmetro, Leonildo 

Silveira Campos (2003) construiu um tipo ideal com a finalidade de compreender e 

interpretar a crescente participação de evangélicos na política nacional. Em sua 

concepção existem pelo menos dois tipos ideais, ou seja, o ―político evangélico‖ e o 

―político de Cristo‖.  

O ―político evangélico‖ remonta ao início da República e se fortaleceu ao 

longo dos anos de 1930. Eleitos na esteira da transformação que a política nacional 

experimentou, quando o voto deixou de ser capital econômico e passa a ser capital 

político. Por outro lado, o ―político de Cristo‖ está associado ao surgimento do 

pentecostalismo7, inaugurado no campo da política muito antes da participação de 

membros da Igreja Universal do Reino de Deus (CAMPOS, 2006). 

                                                
6
 O termo mais utilizado atualmente para esse tipo de postura e/ou visão de mundo é o 

fundamentalismo. Vocábulo compreendido por Oro (1996, p. 23), da seguinte forma: ―A necessidade 
de conceito claro de fundamentalismo é urgente. Como se constata, nos últimos anos o termo 
fundamentalismo aparece, às vezes, como sinônimo de conservadorismo, sectarismo e fanatismo; 
como movimento ou correntes amarrados a modelos culturais religiosos do passado, fechados aos 
valores do mundo moderno e até mesmo às ciências. Tanto se fala em fundamentalismo que esse 
termo já está inflacionado. Em geral, carrega uma carga negativa e uma conotação pejorativa. 
Fundamentalismo seria o fanático, o sectário, o intolerante, o conservador, o autoritário, o totalitário 
[...] e sempre são os ‗outros‘. Por causa disso, até os clássicos representantes desse movimento no 
protestantismo de hoje preferem o título de evangélico-conservador ao de fundamentalismo‖. 
7
 Segundo Maria das Dores Campos Machado (1996, p. 44-45), ―o termo ‗pentecostal‘ foi criado para 

identificar aqueles que integram um movimento da tradição protestante fundado nos Estados Unidos 
no início do século XX. A base social desse movimento vem dos segmentos populares e negros, e a 
base bíblica, do livro Atos dos apóstolos, cuja leitura literal gerou a crença de que o mesmo fenômeno 
ocorrido com os apóstolos no dia de Pentecostes – o batismo de fogo – poderia se repetir entre os 
fieis, abrindo-lhes a possibilidade do desenvolvimento de dons carismáticos, como cura, profecia, 
glossolalia e libertação, entre outros. No Brasil, a implantação das igrejas Congregação Cristã do 
Brasil (1910) e Assembleia de Deus (1911) também esteve associada aos segmentos desfavorecidos 
da população. E, tal como a matriz norte-americana, essas igrejas expressam a ênfase no batismo, 
no Espírito Santo e no dom de falar em línguas estranhas. Hoje, porém, o termo pentecostalismo é 
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Segundo Joanildo Burity (2006), a inserção dos evangélicos na cena política 

nacional pós Constituição de 1988 trouxe pelo menos duas descontinuidades ao 

cenário político, ou seja, a primeira diz respeito à entrada de pessoas sem nenhum 

histórico no contexto de vida partidária e, em segundo, a introdução de uma 

linguagem muito familiar às religiões. Além disso, este autor também observa que 

existem outros argumentos que são utilizados para se pensar a participação dos 

evangélicos na política, como por exemplo, a exemplo do grau de alienação dos 

pentecostais (TADVALD, 2006). 

As pesquisas acadêmicas apontam para um aumento significativo da 

participação dos evangélicos na política brasileira, especialmente no legislativo. 

Entretanto, a experiência destes candidatos vem se consolidando desde o processo 

de Redemocratização do país e, tem se ampliado nas duas últimas décadas. Desse 

modo, o presente estudo busca responder a seguinte questão: quais as estratégias 

utilizadas pelos membros da Igreja Assembleia de Deus de Aracaju, na eleição de 

2012, para assegurar uma cadeira no legislativo?  

O esforço interpretativo dessa dissertação, no âmbito do enfoque teórico da 

Sociologia da Religião, é analisar as estratégias utilizadas pelos membros da Igreja 

Assembleia de Deus de Aracaju, na eleição de 2012, a Câmara de Vereadores. O 

foco desse esforço foi compreender e explicar como esta denominação religiosa 

escolheu seus candidatos, os vínculos entre estes e os líderes religiosos, os 

discursos, o trabalho do voto dentro da igreja e nas comunidades e, por fim como 

conseguem aglutinar votos também na população em geral. 

Em relação à metodologia, trabalhou-se com a intenção de elaborar um 

modelo explicativo que permitisse dar conta dos seguintes aspectos: análise da 

                                                                                                                                                   
utilizado para classificar uma série de denominações religiosas marcadas na prática por uma grande 
diversidade teológica e ritual‖. 
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relação entre pastores evangélicos e o voto, enquanto cabos eleitorais; a atenção 

sobre os membros que são escolhidos para a candidatura a vereador; as estratégias 

e o voto dentro da Igreja; e, as estratégias e o trabalho do voto fora da Igreja. 

Roteiro que estava assentado nas pesquisas desenvolvidas por Jonatas Silva 

Meneses, mas um fato novo impôs novos desafios, ou seja, a mudança literal na 

orientação sobre os escolhidos para concorrer a um mandato eletivo, quando a 

Igreja passou a aceitar as candidaturas sem a interferência da hierarquia. Isso 

implica reconhecer que os fieis assumiram um papel importante na legitimação dos 

projetos dos candidatos. 

Uma das preocupações que permeou todo o estudo foi o cuidado em lidar 

com o fenômeno religioso no interior da pesquisa sociológica. Isso implicava 

identificar os limites que separam as duas fronteiras e, mais especificamente evitar 

tomar o discurso religioso, na condição de sociológico, ou ainda assumir um papel 

de profeta, conforme assevera Pierre Bourdieu (2007). 

É pertinente informar que o intuito originário seria pesquisar todas as Igrejas 

evangélicas, que tiveram candidatos a vereadores na eleição de 2012, em Aracaju. 

Mas, diante do tempo e do volume de informações que foram sendo colhidas, fez-se 

necessário operar um recorte em torno da Igreja Assembleia de Deus. Escolha que 

atende a um critério básico, ou seja, é a denominação religiosa evangélica com 

maior número de templos e fiéis no Brasil8 e, particularmente em Sergipe 

                                                
8
 Este é um dado que precisa ser relativizado, caso se considere a assertiva de Paulo Ayres Mattos, 

ao afirmar que: ―Em primeiro lugar, as Assembleias de Deus - AADD não são uma denominação, mas 
uma marca de fantasia, pois não há uma Assembleia de Deus, no Brasil, e sim muitas denominações 
que usam esse nome como se fosse de domínio público. Como é público e notório, há uma guerra 
civil entre as diversas convenções das distintas Assembleias e entre os seus distintos ministérios. 
Considerar as Assembleias de Deus como um bloco monolítico é um grande equívoco a meu ver. 
Creio que seria oportuno começar-se a distinguir de forma mais rigorosa as diversas denominações 
que existem no Brasil para verificar-se quais que estão crescendo e quais as que não estão 
crescendo. Entretanto, creio que as Assembleias de Deus têm crescido porque têm sabido se ajustar 
às transformações modernizantes no campo religioso brasileiro que levaram certos grupos religiosos 
a assumirem o perfil de igreja-empresa, relativizando e até mesmo abandonando certos dogmas que 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511695-assembleia-de-deus-espera-eleger-mais-de-5600-vereadores-em-outubro
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/34122-assembleia-de-deus-festeja-centenario-e-envia-100-missionarios-ao-mundo
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/34122-assembleia-de-deus-festeja-centenario-e-envia-100-missionarios-ao-mundo
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(MENESES, 1995), ou ainda, o fato de ter conseguido manter ao longo das últimas 

legislaturas um vereador. Entretanto, isso não impediu que os demais vereadores 

evangélicos eleitos em 2012 fossem entrevistados, posto que ao longo do trabalho 

notou-se a necessidade de confrontar as estratégias das demais Igrejas. Atitude que 

permitiu ampliar as possibilidades de análise. 

A constatação de que a Assembleia de Deus constitui um objeto de estudo 

importante para a compreensão da relação entre religião e política já havia sido vista 

por Jonatas Silva Meneses (1995) e, o mesmo se manteve ao longo do tempo 

quando se observa a presença perene da mesma no legislativo aracajuano. Além 

disso, é pertinente considerar que os dados apontam para uma maior ofensiva das 

Igrejas evangélicas no campo político nos últimos anos, mesmo reconhecendo a 

perda de espaço no Congresso Nacional na Eleição de 2002. 

A escolha do grupo tornou-se possível na primeira incursão, quando os 

mesmos se mostraram abertos à discussão sobre a sua relação com a política. Isso 

talvez esteja ligado a um comportamento identificado por Jonatas Silva Meneses 

(1995), quando observou que o grupo mantém uma relação muito forte com o social 

e a política. 

A compreensão da participação dos evangélicos na política aracajuana 

passou pela percepção do campo político neste município, especialmente quando se 

procura discutir as estratégias dos evangélicos na eleição de 2012. Assim, a 

premissa básica foi construir uma espécie de tipologia que ajudasse a pensar as 

práticas, a relação entre candidatos e lideranças evangélicas, e o contexto em que 

se nota a presença dos evangélicos no cenário local. Entre as referências 

bibliográficas que podem ser utilizadas para compor a análise destacam-se: 1) a 

                                                                                                                                                   
no passado acabavam por inibir a adesão de setores mais ligados à ideologia de classe média‖ (A 
RELEVANTE..., 2014). 
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dissertação de mestrado defendida por Jonatas Silva Menezes, na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), intitulada: ―A participação da igreja evangélica Assembleia 

de Deus no Estado de Sergipe: estratégias e ações para um projeto político‖; 2) a 

dissertação de mestrado de Gilberto de Moura Santos, intitulada: ―Religião e política: 

afinidades seletivas e negativas no processo de representação/ação na Igreja 

Presbiteriana no Brasil em Aracaju‖, defendida no Núcleo de Pós-graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (NPPCS), em 2005; 3) A dissertação de mestrado de 

Neilton Diniz Silva, sob o título de ―O voto evangélico em Sergipe‖ (2010). 

A observação do comportamento dos assembleianos na Eleição de 2012 foi 

importante para o estudo. Primeiro, porque permitiu a coleta de materiais de 

campanha, aparições no horário eleitoral e falas nos cultos das Igrejas. Segundo, a 

realização das entrevistas de forma focada em pontos considerados chave para a 

compreensão da relação entre religião e política favoreceu a criar junto aos 

vereadores e lideranças religiosas uma receptividade à proposta. 

A realização das entrevistas obedeceu a um critério básico, ou seja, ser 

evangélico da Igreja Assembleia de Deus e ter participado da eleição de 2012, em 

Aracaju, quer na condição de candidato ou líder religioso. Isso também concorria 

para assegurar o que Pierre Bourdieu (1990) denomina de corte epistemológico, 

enquanto aspecto essencial para o fazer científico, quando o pesquisador tem que 

definir um foco de estudo que procure se distanciar de aspectos secundários. 

Essa aproximação foi fundamental para a coleta de dados, especialmente em 

relação ao recorte sobre os assembleianos. Entretanto, é pertinente considerar o 

fato de que muitos dados relativos às estratégias e discursos haviam sido colhidos 

durante a realização da campanha eleitoral de 2012 e, as entrevistas, mais 

especificamente ocorreram em janeiro de 2014. 
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E, em relação aos instrumentos de coleta de dados, utilizou-se a entrevista 

semi-diretiva, com definição de roteiro prévio, por ser uma técnica que permite a 

inclusão de perguntas ao longo da aplicação da realização da mesma, como 

estratégia importante para assegurar os ajustes necessários ao longo da interação 

com os entrevistados. É um cuidado que visa evitar a censura ao entrevistado 

acerca de temas e aspectos que poderiam ficar de fora, caso impedisse que o 

entrevistador solicitasse ao entrevistado que aprofunde a sua resposta, ou explore 

algum aspecto não visualizado quando da definição das perguntas. 

Esse cuidado inicial foi fundamental para o trabalho, pois o objetivo primário 

era levantar dados para testar as hipóteses e, com isso se pôde elaborar outras 

perguntas, que foram sendo acrescidas aos entrevistados. 

O roteiro de entrevista por ser semi-dirigido previa inicialmente perguntas 

básicas apoiadas na teoria e na hipótese que se relaciona aqui ao tema da 

pesquisa. Além disso, contemplou também perguntas sobre consequências, 

avaliação, hipóteses e categorias. Preocupação que permitia oferecer ao 

entrevistado aspectos singulares no âmbito da política, mas interseccionada com a 

religião. Isso permitiu aos candidatos e pastores um roteiro que os ajudasse a 

recompor as estratégias utilizadas para assegurar uma vaga na Câmara Municipal 

de Aracaju, em 2012, para a Assembleia de Deus. 

A população-alvo desta pesquisa foi constituída de liderança religiosa (Pastor 

Daniel Fortes), os candidatos Valdir Santos (Igreja Quadrangular), Daniela Fortes 

(Igreja Internacional da Graça), Pastor Roberto Morais (Igreja Assembleia de Deus) 

e Pastor Jony (Igreja Universal do Reino de Deus), que estiveram envolvidos com a 

eleição de 2012, em Aracaju, e que detém informações importantes sobre a escolha 

dos candidatos evangélicos, suas estratégias de campanha, entre outros aspectos 
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que ajudaram a compreender a relação entre evangélicos e política em Aracaju, em 

2012. 

A análise dos dados teve início com a transcrição das entrevistas, com 

consequente organização dos dados, num contexto de análise qualitativa. Assim, a 

identificação de termos pertinentes a cada item em estudo permitiu verificar 

diferentes nuances que ajudaram a compreender o fenômeno em estudo, e que 

aparecem no último capítulo, quer seja em relação aos eleitos, às estratégias de 

conquista de votos junto aos evangélicos ou extramuros. 

O presente estudo encontra-se alicerçado na teoria de Pierre Bourdieu (1930-

2002), especialmente no que se refere à chamada sociologia do poder. Perspectiva 

que tem como foco a compreensão da dimensão simbólica de dominação que 

contribui para a manutenção das desigualdades sociais, situação que visa esconder 

as realidades sociais, econômicas e políticas discrepantes no jogo político. É aqui 

que o autor transmite à sociologia uma das maiores contribuições, ou seja, permite 

visualizar a relação entre cultura, estrutura social e ação. 

A preocupação de Bourdieu está em procurar compreender como os sistemas 

sociais estratificados de hierarquia e dominação se mantêm e se reproduzem ao 

longo do tempo, sem que seus membros ajam de forma crítica. A resposta está nos 

elementos que demarcam a dominação, a ponto de produzir a distinção social 

(BOURDIEU, 2008). 

Na perspectiva de Bourdieu, a cultura pode ser compreendida como um 

capital, que pode ser adquirido e trocado. E, na qualidade de processo de troca a 

mesma pode ocorrer na família, na escola ou igreja, entre outras instituições sociais. 

Além disso, o citado sociólogo reconhece que nenhum sujeito age de forma 

desinteressada (BOURDIEU, 1996), ao contrário, há sempre um propósito, um fim 
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visado. A ação dos agentes é orientada em parte pelo capital cultural, que pode se 

materializar sob três formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. Este capital 

é transmitido no processo de interiorização através do ensino e aprendizagem e se 

incorpora à biografia do individuo9, como aparece nas entrevistas junto aos 

evangélicos que concorreram ou apoiaram algum membro da Congregação para o 

cargo de vereador em Aracaju, em 2012. 

Compreende-se também que as estruturas simbólicas adquirem uma 

importância muito grande para Bourdieu, quando pensa a cultura nos processos de 

hierarquização e diferenciação social. Portanto, as ideias de Bourdieu são 

fundamentais quando se procura compreender o processo de socialização de 

indivíduos e grupos a partir de um contexto hierarquizado de status, especialmente 

quando se busca explicar o agir dos indivíduos em campos relativamente autônomos 

de conflito que impõe aos mesmos limites. Isso demonstra o quanto a política está 

inserida nas relações sociais (CINTRA, 1974). 

É pertinente também compreender que Bourdieu construiu uma teoria em 

torno da ―prática‖, ou seja, ao refletir sobre a ação humana em torno dela, ele 

acredita que o indivíduo aja a partir de um senso prático. Assim, a prática ocorre 

num cenário denominado de ―campo‖10. É um conceito importante para a teoria de 

                                                
9
 A esse respeito é pertinente compreender que a ―acumulação de capital cultural desde a mais tenra 

infância – pressuposto de uma apropriação rápida e sem esforço de todo tipo de capacidades úteis – 
só ocorre sem demora ou perda de tempo, naquelas famílias possuidoras de um capital cultural tão 
sólido que fazem com que todo o período de socialização seja, ao mesmo tempo, acumulação. Por 
consequência, a transmissão do capital cultural é, sem dúvida, a mais dissimulada forma de 
transmissão hereditária de capital‖ (BOURDIEU, 1997, p. 86). 
10

 Pierre Bourdieu (2011, p. 2011) define da seguinte forma a noção de campo: ―Um campo e um 
campo de forcas, e um campo de lutas para transformar as relações de forcas. Em um campo como o 
campo politico ou o campo religioso, ou qualquer outro campo, as condutas dos agentes são 
determinadas por sua posição na estrutura da relação de forcas característica desse campo no 
momento considerado‖. 
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Bourdieu, quando se permite conectar o ―habitus‖11 às estruturas de estratificação do 

poder. 

Deve-se compreender que o conceito de campo é um ponto fundamental da 

teoria de Pierre Bourdieu, por representar a noção de concepção social deste 

teórico. Assim sendo, o campo constitui-se em espaço de relações entre grupos com 

diferentes percepções sociais, onde ocorrem lutas pelo poder. Além disso, Bourdieu 

também compreende que a sociedade é formada por vários campos, enquanto 

espaços dotados de relativa autonomia, mas que se funda em regras próprias 

(campo religioso, educacional, político, etc.) e com capitais disputados em cada uma 

destas esferas sociais. 

Os conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu continuam atuais, quando se 

busca entender as relações de dominação, especialmente quando se considera o 

conceito de ―capital cultural‖ uma ferramenta para apreender a dimensão simbólica 

que cerca a luta entre diferentes grupos sociais em disputa pela hegemonia do 

poder. 

A discussão ainda precisa resgatar o entendimento de Pierre Bourdieu, 

quando proferiu uma conferência na Universidade Lumiere-Lyon 2, em 1999, no que 

se refere à questão do campo político12, sobre o qual, inicialmente, expôs algumas 

vantagens de sua noção. 

Aqui, Pierre Bourdieu (2011, p. 195) entende o campo político como ―[...] um 

microcosmo, isto é, um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do 

                                                
11

 ―[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e 
torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas 
de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma, e às correções incessantes dos 
resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses resultados [...]‖ (BOURDIEU, 1994, p. 65). 
12

 ―[...] ela permite construir de maneira rigorosa essa realidade que e a politica ou o jogo politico. Ela 
permite, em seguida, comparar essa realidade construída com outras realidades como o campo 
religioso, o campo artístico... e, como todos sabem, nas ciências sociais, a comparação e um dos 
instrumentos mais eficazes, ao mesmo tempo de construção e de analise [...]‖ (BOURDIEU, 2011, p. 
194). 
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grande mundo social [...]‖, que o fenômeno ocorre. E, neste espaço acontece a 

separação entre aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo, e 

aqueles que estão de fora. Isso garante legitimidade ao campo e a seus membros. E 

desse modo, separa-se, por exemplo, os profissionais e o mundo profano, ou seja, 

―[...] funcionamento do campo político como um lugar em que certo número de 

pessoas, que preenchem as condições de acesso, joga um jogo particular do qual os 

outros estão excluídos [...]‖ (BOURDIEU, 2011, p. 197). 

Deve-se compreender que o campo político ao se profissionalizar tende a 

ganhar autonomia e, por consequência representar os interesses do grupo que o 

controla, ou seja, tende a se fechar. 

Bourdieu (2011) lembra que, o político local tende a se socializar mais 

facilmente, mas quando trata de uma estratégia nacional é necessário que os mais 

antigos na política façam a sua introdução, especialmente em relação às lutas13. 

É pertinente considerar também que nesse mesmo campo ocorrem as lutas 

simbólicas, em que ―[...] os adversários dispõem de armas desiguais, de capitais 

desiguais, de poderes simbólicos desiguais [...]‖ (BOURDIEU, 2011, p. 204). Neste 

sentido, o autor reconhece que a televisão adquire um papel importante neste jogo, 

que permite a pessoa ganhar notoriedade e, demonstrar capital político, como 

resultado desse processo. 

E, apoiados no referencial teórico, foi possível desenvolver a análise sobre as 

candidaturas evangélicas em Aracaju, na eleição de 2012, que foi estruturada em 

torno de conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu. O primeiro conceito a ser 

                                                
13

 ―As lutas politicas são lutas entre responsáveis políticos, mas nessas lutas os adversários, que 
competem pelo monopólio da manipulação legitima dos bens políticos, tem um objeto comum em 
disputa, o poder sobre o Estado (que em certa medida põe fim a luta politica, visto que as verdades 
de Estado são verdades transpolíticas, pelo menos oficialmente). As lutas pelo monopólio do principio 
legitimo de visão e de divisão do mundo social opõem pessoas dotadas de poderes desiguais. Pode-
se dizer que em cada campo opera um tipo de poder‖ (BOURDIEU, 2011, p.203). 
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considerado é o de campo (BOURDIEU, 1990) que será utilizado para demarcar a 

luta dos evangélicos em Aracaju, em luta simbólica para atribuírem a sua visão de 

mundo nesta eleição, alicerçadas cada uma em seus interesses, que por sua vez 

formam um campo, que é ao mesmo tempo de força e luta em relação aos grupos 

políticos tradicionais. 

A partir do conceito de campo a pesquisa reconstrói o campo religioso 

evangélico de Aracaju, compreendido como um espaço socialmente definido cujo 

limite é determinado por cada situação. Aqui o interesse é especificar o poder dos 

evangélicos na condução de candidaturas com este tipo de perfil em meio a uma 

política partidária demarcado por grupos formados por uma elite tradicionalmente 

instalada no poder. Ao adotar o conceito de campo para compreensão da Eleição de 

2012 em Aracaju, a pesquisa focalizará o mesmo enquanto peça-chave para a 

mobilização de forças políticas capazes de movimentar o leigo para a conquista de 

poder. A adoção deste conceito bourdieusiano permite observar as lutas pela 

manutenção ou subversão da ordem simbólica, ou seja, é possível concluir que o 

poder da autoridade evangélica indica o quanto ela é capaz de produzir mobilização 

junto aos leigos em prol da legitimidade da escolha de um candidato na eleição 

municipal de Aracaju, em 2012. Por isso, podem-se compreender as razões pelas 

quais as relações de poder são afetadas pela produção, reprodução e distribuição 

dos bens religiosos14, quando se busca conquistar cadeiras na Câmara Municipal de 

Aracaju. 

Neste sentido, Bourdieu destaca que o reforço simbólico será garantido pela 

existência da Igreja, ou seja, a finalidade primeira é ―[...] instaurar e restaurar o 

consenso acerca da ordem do mundo mediante a imposição e a inculcação de 

                                                
14

 São bens simbólicos que os pastores dispõem para fazer a ligação entre a religião e os fiéis, a 
partir de signos, imagens e símbolos, por exemplo, a imagem do político que se veste e age conforme 
os preceitos evangélicos (LIMA; TRASFERETTI, 2007). 
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esquemas de pensamento comuns, bem como pela afirmação ou pela reafirmação 

solene de tal consenso por ocasião da festa ou da cerimônia religiosa [...]‖ 

(BOURDIEU, 2004, p. 70). Em outras palavras, a autoridade tem legitimidade para 

manter a tradição e, nesse caso, a indicação do candidato pelo pastor constitui uma 

forma de manter a unidade dos fiéis em torno de nomes que sejam próximos da 

linha de pensamento religiosa defendida por seus membros. A igreja é vista aqui 

como um elemento chave para se pensar a ordem simbólica, por isso, ―ao que tudo 

indica, a estrutura das relações entre o campo do poder e o campo religioso 

comanda a configuração da estrutura das relações constitutivas do campo religioso 

[...]‖ (BOURDIEU, 2004, p. 73). 

Outro conceito essencial é o de habitus, ao se compreender que este é um 

conhecimento adquirido, ou ainda, um capital que simboliza a postura do indivíduo 

diante de situações reais, como princípios geradores e organizadores de suas 

práticas, que aparecem todas as vezes que ele age (BOURDIEU, 1999), ou melhor, 

trata-se de um saber prático das leis que governam o mundo social, que são 

adquiridas através da socialização praticada em um determinado campo, por 

exemplo, o voto, em que os evangélicos explanam que somente outro evangélico ou 

alguém indicado por uma igreja saberá defender seus interesses no âmbito da 

política partidária, constitui-se em um ponto essencial desta pesquisa. 

Um aspecto importante a ser considerado, nesta pesquisa, ao utilizar as 

categorias de Pierre Bourdieu é observar que a dominação exercida pelas classes 

dominantes (campo dominante) sustenta-se na existência do poder simbólico. Estas 

são beneficiárias diretas do capital simbólico, que é ensinado e reproduzido através 

das instituições e práticas sociais, as quais possibilitam exercer o poder. Os 

símbolos assumem assim um papel crucial no processo de integração social, pelo 
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qual o consenso se estabelece e permite a reprodução de uma visão de mundo e a 

manutenção de uma ordem social. Neste caso, o poder simbólico pode ser 

apreendido como aquele que ―[...] só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem‖ 

(BOURDIEU, 2010, p. 7-8), ou seja, o poder para ser legítimo precisa do 

reconhecimento do outro. Isso parece ser um dos elementos chave para a 

compreensão dos argumentos que são utilizados para convencer um evangélico a 

votar em outro evangélico. 

Nota-se, também, que a perspectiva de Bourdieu é demonstrar que as 

produções simbólicas também funcionam como instrumentos de dominação. Isso 

decorre do fato de que estas investidas terminam por unir as classes dominantes em 

torno de um projeto, de um discurso, de uma linguagem. O resultado deste esforço é 

a legitimação da ordem estabelecida, mediante o estabelecimento de distinções, em 

geral hierarquizadas. É neste ponto que se pode compreender como ocorre a 

distinção entre a cultura dominante e as subculturas, no interior do voto evangélico 

em Aracaju. 

Esta dissertação está estrutura em três capítulos. O primeiro, intitulado 

Religião e Política: o olhar sociológico trata de um resgate das principais discussões 

desenvolvidas até o momento no âmbito das ciências sociais sobre esta temática. 

O segundo capítulo – Religião e Política em Aracaju: a Igreja Assembleia de 

Deus na Eleição de 2012 – analisa o desempenho desta denominação religiosa 

neste pleito. 

O terceiro capítulo – Discursos e estratégias de campanha – enfoca as 

estratégias utilizadas pelo candidato da Igreja Assembleia de Deus e os demais 

evangélicos eleitos em 2012. 
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E, por fim, as conclusões e referências utilizadas na construção da 

argumentação. 
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CAPÍTULO I 

RELIGIÃO E POLÍTICA: O OLHAR SOCIOLÓGICO 

 

 

No século XX, a sociedade Ocidental experimentou transformações 

significativas, especialmente em relação ao papel da religião como elemento chave 

da organização social, (MACHADO, 2012). Entretanto, no início do século XXI, os 

estudos persistem nas ciências sociais em torno do debate sobre secularização e 

laicização15, como conceitos usualmente utilizados na interpretação da relação entre 

religião e política. E, ao se tratar desse fenômeno no Brasil percebe-se uma 

especificidade em relação a esse debate, ou seja, o país construiu um modelo de 

laicidade em que é possível verificar a presença de grupos religiosos no contexto da 

política local e nacional (GIUMBELLI, 2002, 2011; LOREA, 2008). Além disso, nota-

se que a esfera religiosa deixou de ser o motor da orientação da vida social e 

política, quando se visualiza a intermediação da relação sociedade e o Estado 

através do direito, ―[...] mas que se faz necessário investigar os vários caminhos 

seguidos pelas sociedades nesse processo de deslocamento do campo religioso 

para a esfera do direito‖ (MACHADO, 2012, p. 30). Preocupação que esteve 

presente durante todo o desenvolvimento dessa pesquisa, quando se procurou 

identificar as estratégias dos candidatos evangélicos na Câmara Municipal de 

Aracaju, em 2012. 

O fato de se constar a presença maior do direito no ordenamento social, não 

exclui por completo a influência da esfera religiosa sobre a política. Isso fica evidente 

                                                
15

 Segundo Oro (2011, p. 224): ―Secularização expressa a ideia de exclusão do religioso do espaço 
público – que se encontra então secularizado -, a categoria laicidade designa a maneira pela qual o 
Estado se emancipa da referência religiosa‖. 
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quando se recupera o debate sobre modernidade, por exemplo, em Habermas 

(1987), quando ao reler a teoria weberiana para compreender a década de 1980 

aponta para a ideia de distintas formas de racionalização das sociedades. E, mais 

adiante, em outro estudo, Habermas (2007) conclui que a religião ainda é uma 

importante esfera de fornecimento de conhecimentos para a política, ou seja, o fato 

de que Estados nacionais tem incentivado a participação de grupos religiosos no 

interior do processo de estabilização da cultura secular (MACHADO, 2012), como 

importante esforço de estabilização do tecido social, como diria Norbert Elias (1994), 

ou ainda, na percepção de Jürgen Habermas (2007, p. 148): 

 

Ele [o Estado] não pode desencorajar os crentes nem as 
comunidades religiosas de se manifestarem também, enquanto tal de 
forma política, porque ele não pode saber de antemão se a proibição 
de tais manifestações não estaria privando, ao mesmo tempo, a 
sociedade de recursos importantes para a criação de sentido. 

 

É pertinente considerar também o papel dos movimentos sociais na seara 

pública, especialmente a luta desencadeada em torno da questão de gênero e 

população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros) que tem 

levado a embates entre evangélicos e militantes, quer no Congresso Nacional, ruas 

e redes sociais. Isso demarca também o quanto a presença evangélica é 

significativa para impor limites à base governista na aprovação ou rejeição de 

propostas de estender direitos. É um fenômeno que permite filiar-se a aqueles que 

compreendem a importância do voto evangélico nas últimas eleições. 

Embate que também sempre esteve presente na Câmara Municipal de 

Aracaju, onde foi possível verificar discursos do Vereador Daniel Fontes contra os 

pleitos do Grupo Dialogay de Sergipe (Pastor Daniel Fortes, 21 jan. 2014). 
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1.1 Ciências sociais, poder e o voto evangélico 

 

É importante considerar a pertinência dos estudos sobre o voto evangélico, 

especialmente quando se visualiza que esse é um objeto acadêmico em disputa, 

quando se reconhece a existência de divergências quanto à percepção em relação 

ao papel deste para as escolhas políticas, ou ainda, o fato de que o consenso gira 

em torno do fato de que algumas igrejas atuam no convencimento político de seus 

fiéis, através dos pastores e outros membros das igrejas (MACHADO, 2002; ORO, 

2003), enquanto outros autores acreditam que o grande envolvimento dos indivíduos 

nas atividades religiosas termina determinando a influência política (NOVAES, 2002; 

BOHN, 2004). 

Os estudos sociológicos sobre o poder impõe reconhecer as especificidades 

das relações sociais para os arranjos e desdobramentos do jogo político. Visão que 

assegura identificar e reconhecer o quanto vivências específicas são ricas em 

significado para a compreensão dos modelos de disputa e os repertórios de embate 

entre os atores no cenário político, especialmente quando se vislumbra a eleição 

para a Câmara Municipal de Aracaju, em 2012, ao observar a presença de 

candidaturas evangélicas, explicitamente apoiadas por Igrejas de mesma 

denominação, ou seja, essa é uma discussão que perpassa o olhar sobre o 

processo de institucionalização partidária no Brasil e a importância da 

institucionalização do Estado Democrático de Direito, como elementos chave para 

este estudo. 

A política brasileira é fortemente marcada pelo jogo de poder tecido pelas 

elites (agrária, urbana comercial e industrial, intelectual, entre outras) que se 

sustentaram na maior parte do tempo na figura masculina, marcada pelo viés 
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ideológico católico, que sempre esteve presente ou próximo, mesmo nos momentos 

de tensão com a Igreja Católica, no período da Primeira República (1989-1930). 

Dessa forma, é perceptível que esse modelo tenha excluído as massas, como 

ocorreu em Aracaju, e, entre as quais a participação de segmentos minoritários, a 

exemplo dos evangélicos, quando as elites dominavam a política de forma irrestrita, 

num momento em que ―[...] os partidos e o Estado eram tratados como propriedades 

privadas das elites dominantes, e a histórica subordinação dos partidos a indivíduos 

poderosos‖ (MAINWARING, 2001, p. 100). Isso pode ser rastreado através das 

obras de Ibarê Dantas (1987) e Ariosvaldo Figueiredo (1996). 

O contexto histórico da política brasileira e aracajuana espelha uma estrutura 

social marcada pela presença de membros oriundos das oligarquias, com títulos de 

bacharéis em direito ou medicina. Nesse cenário, era quase impossível a ascensão 

de um evangélico às fileiras da vida partidária, isso justifica o fato de que somente 

com o advento da Nova República (1985-1990), e, especificamente a eleição para a 

Assembleia Nacional Constituinte em 1986, os evangélicos começaram a se 

aproximar de forma efetiva dos pleitos eleitorais16, apesar dessa aproximação ter se 

                                                
16

 O Pastor Jony, ao abordar as razões que levaram os evangélicos a se aproximarem da política faz 
o seguinte relato: ―Eu que a percepção de ficar fora da politica estava sendo prejudicial para a classe 
evangélica, porque como eu disse hoje no programa de radio alguns projetos de lei as vezes são mau 
intencionados por exemplo, projeto que taxa as igrejas impõe impostos cobra impostos das igrejas 
acaba prejudicando a comunidade evangélica que vive de doações Há um censo não sei se é geral 
mais me parece que alguns políticos que inclusive se incomodam com os evangélicos que 
conseguem ganhar a eleição porque na politica é assim disputado quando um ganha o outro perde 
como os políticos em geral começaram a perceber que a comunidade evangélica avançava no 
sentido de conquistar mandatos muitos tentaram frear esse crescimento e aí começam a tentar 
desorganizar a classe que vinha se organizando e vem se organizando e vem projetos maldosos do 
tipo é... aplicar impostos em igrejas taxar as igrejas que vivem de doações você tem uma 
arrecadação permanente um mês você arrecada o suficiente para pagar as contas no outro mês não 
e depois dependemos exclusivamente da boa vontade e do coração das pessoas, então taxar as 
igrejas no meu ponto de vista é um erro como nós percebemos que isso poderia acontecer e outras 
situações que são contrarias a nossa fé, por exemplo, nós não somos contra a pessoa fazer da vida 
dela o que ela quiser é um direito da pessoa, só que o espaço que ela quer ocupar ou... direito que 
ela tem de fazer da vida dela o que ela quiser não pode impor que a comunidade aceite o que ela tá 
fazendo por exemplo, a questão do homossexualismo nós amamos o homossexual, mais não quer 
dizer que aceitamos o casamento de pessoas do mesmo sexo porque temos o entendimento pela 
nossa fé, um entendimento bíblico que isso contraria a vontade de Deus, como a comunidade 
evangélica procura andar de acordo com a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus? é aquilo 
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iniciado nos anos de 1930 (CAMPOS, 2003). Assim, pode-se ainda observar que as 

mudanças mais significativas somete seriam sentidas no fim do século XX, com a 

sedimentação da democracia brasileira, quando diferentes segmentos da sociedade, 

e especificamente os evangélicos se estruturam melhor para participarem dos 

pleitos eleitorais (SOUZA, 2009).  

O voto evangélico não pode ser apreendido apenas como sendo parte de 

indivíduos que movidos pelo discurso religioso operam em favor de um candidato de 

mesma linha doutrinária, ao contrário é preciso extrapolar esta visão reducionista, 

posto que a limitação quanto aos bordões e títulos utilizados pelos evangélicos é 

também avaliada por Bohn (2004), ao propor uma tipologia que ajuda a 

compreender a participação dos evangélicos nas eleições. Para este pensador 

existem três elementos básicos que demarcam o eleitorado evangélico brasileiro, ao 

tomar como referência o survey de Pierucci e Prandi (apud VELHO, 1998)17. A 

primeira característica seria as condições socioeconômicas, enquanto o segundo, 

diz respeito à associação entre conservadorismo social e o conservadorismo 

religioso e, por fim, a lealdade religiosa quanto ao voto dos irmãos18.  

As características apontadas por Bonh (2004) foram ampliadas com a 

percepção de C. H. Landé (1977), quando analisa a questão da política 

                                                                                                                                                   
que a Bíblia nos ensina porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus é o testamento de Deus 
pra nós, então como nós encontramos na Bíblia que Deus se aborrece com isso nossa opção é se 
aborrecer também não com quem pratica, mais com a pratica então as pessoas distorcem um pouco 
isso e como nós não aceitamos a pratica, aceitamos o praticante não a pratica então não queremos 
que nos imponham a obrigação de fazer essa pratica ou de ser conivente à prática e algumas leis 
vieram impondo isso por isso nós percebemos que precisávamos nos organizar, no passado se 
pregava muito que a política era do mau, hoje ente demos que do mau são aqueles maldosos que 
estão na política e que a política é do bem dependendo de quem ocupa os espaços e aí a Bíblia 
ilustra isso dizendo que quando o justo governa o povo se alegra, quando o ímpio governa o povo 
geme entendemos isso e começamos a mudar a cultura do evangélico e ta funcionando porque a 
comunidade evangélica tem avançado muito, não só evangélica a cristã em geral os católicos 
também se organizaram isso tem sido muito bom‖ (Pastor Jony, entrevista 31 jan. 2014). 
17

 Em relação ao survey de Pierucci e Prandi demonstram uma associação entre voto e religião, a 
partir da entrevista de 20 mil pessoas, a ponto de afirmarem em estudo de 1994, que: ―a religião joga 
um papel importante na decisão do voto, independentemente de diferenças sociais que marcam os 
grupos‖ (VELHO, 1998, p. 182). 
18

 O vocábulo irmão é utilizado para designar os adeptos ou membros de igrejas evangélicas. 
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desenvolvida em grupo, que no fundo demonstra a existência de uma grande 

variedade de sistemas políticos modernos. Nesse caso, não se deve estranhar que o 

sistema político brasileiro também possibilite a participação de diferentes segmentos 

sociais no âmbito da política partidária, mesmo porque a adoção do Estado 

Democrático de Direito exigiu a participação efetiva de todos na consolidação de 

condições de efetivação da cidadania, como legítimo processo de disputa de 

mentalidades.  

O fato de um membro do grupo pertencer a vários grupos diferentes ao 

mesmo tempo, a exemplo do ex-governador e atual deputado federal Anthony 

Garotinho (PMDB), que é membro de da Igreja Presbiteriana, mas é na condição de 

político uma liderança importante que se compromete com a defesa de diferentes 

causas sociais. Assim, nesse modelo de política o sujeito estará satisfeito através 

das conquistas dos grupos, em que os membros precisam saber que o 

entendimento é coletivo e não individualizado. Isso ajuda a compor um quadro mais 

homogêneo e próximo da identidade que se defende, e caso o candidato perca o 

apoio religioso, estará praticamente sentenciando o fracasso da candidatura. Assim, 

o capital político arregimentado pelos evangélicos diferencia-se em relação às 

denominações religiosas. Isso pode ser visualizado, por exemplo, em relação a 

IURD, em que os candidatos não se referem diretamente a denominação para pedir 

votos, pois os votos dos fiéis são cativados nos templos e, o horário eleitoral fica 

destinado para angariar apoio junto à população em geral através de propostas que 

atenda aos eleitores em geral (SOUZA, 2009). 

Nota-se ainda que a experiência evangélica ao longo do tempo impôs uma 

articulação com diferentes setores da sociedade, para evitar os fracassos eleitorais. 

Além disso, podem-se considerar as eleições de 2002 a 2006, como cruciais na 
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experiência desses candidatos no cenário político, quando enfrentaram denúncias 

de corrupção que impôs séria redução no número de eleitos (SOUZA, 2009). Isso 

comprova a assertiva de Mainwaring (2001, p. 58), quando procura argumentar 

sobre a autonomia em que os partidos vão adquirindo ao longo do tempo em relação 

a seus interesses, ou seja, ―os partidos não estão subordinados aos interesses de 

uns poucos líderes ambiciosos; adquirem independência e importância por virtude 

própria‖. 

É pertinente ainda observar que a política brasileira é fortemente marcada 

pelo assistencialismo, e, no caso das candidaturas evangélicas esse expediente 

também foi utilizado, especialmente quando se constata o surgimento da Associação 

Beneficente Cristã (ABC)19, de propriedade da IURB, que tem como um dos seus 

interesses, mesmo que não explícito, arregimentar votos para os seus candidatos 

(MACHADO, 2006). E isso não fica distante das ações desenvolvidas pela referida 

Igreja, em Aracaju. 

É através do grupo que o eleitor evangélico espera exercer a sua pressão 

sobre as políticas públicas e, em caso de avanço de propostas que firam sua visão 

de mundo, possa ter alguém que os represente e procure persuadir os demais a não 

aprovar o projeto. 

 

                                                
19

 A existência das associações evangélicas também oferece uma miríade de possibilidades. Isso 
implica reconhecer que nem sempre o viés é assistencialista, ou seja, ―o número crescente de 
experiências de participação religiosa em iniciativas sociais ou governamentais de enfrentamento da 
pobreza e da exclusão é apenas um aspecto do cenário. Ele pode ser avaliado incrementalmente de 
diferentes maneiras: por estudos de caso de comunidades locais e vizinhanças; pelo mapeamento 
das iniciativas de centenas de organizações caritativas de base religiosa em todo o território nacional 
(algumas das quais organizadas nacionalmente, e mesmo se autodenominando ‗organizações não-
governamentais‘; pela constituição de redes e parcerias que incluem agências governamentais e 
organizações da sociedade civil nos diferentes níveis federativos. A imagem resultante de um tal 
exercício [...] revelará uma miríade de projetos de pequenos escopos, às vezes articulados por 
organizações caritativas ou por instâncias pastorais de igrejas que operam regionalmente ou 
nacionalmente, e recobrindo iniciativas nas áreas de educação, saúde, ação cultural, capacitação 
profissional básica, violência, organização comunitária, desenvolvimento rural, inclusive de raça, 
gênero, habitação, geração de emprego e renda (crescentemente através do discurso da economia 
social solidária) (BURITY, 2006, p. 123-124). 
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1.2 Os evangélicos na política brasileira 

 

A participação dos evangélicos na política brasileira é marcada por momentos 

de ampliação e redução20 nos últimos pleitos, enquanto parte de um fenômeno que 

está relacionado à organização desse segmento através de partidos políticos e 

associações ligadas a denominações religiosas, que apresentam entre seus 

seguidores alguns dos membros com maiores possibilidades de pleitearem os 

cargos públicos, o que geralmente ocorre na seara legislativa (MACHADO, 2006). 

Apesar dessa constatação, Maia (2006, p. 92) considera como hipótese possível 

para esse crescimento ―[...] uma conjunção de diversos fatores estruturais, culturais 

e contextuais que levam a uma situação propícia à inserção dos evangélicos na 

esfera política brasileira‖. 

Um episódio que marcou profundamente a chegada dos evangélicos no 

cenário político brasileiro foi à eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, em 

1986 (SOUZA, 2009), e, posteriormente a eleição de Anthony Garotinho para o 

Governo do Rio de Janeiro, em 1998, com discurso e plataforma estruturada no 

discurso religioso. Apesar desse caso, o que se verifica na atualidade é uma posição 

mais moderada, como tentativa de conquistar votos de diferentes denominações 

religiosas ou mesmo da população em geral, mas isso impõe reconhecer que a 

política brasileira é fortemente marcada por grupos que se reversam no poder e, 

aqueles que pleiteiam pela primeira vez um cargo público sofrem uma série de 

restrições. Isso não é diferente em relação aos evangélicos que precisam romper 

com as ―fofocas‖ que são disseminadas como instrumento para desqualificá-los. 

                                                
20

 Considera aqui o ano de 2002, quando houve uma redução do número de evangélicos eleitos. 
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O estudioso que procura analisar a política brasileira pode fazer uma espécie 

de analogia com Winston Parva, que foi estudada por Norbert Elias (2000), na 

década de 1930, quando observou que existia uma divergência entre os 

estabelecidos e os outsiders, ou seja, os recém-chegados (forasteiros), em que os 

moradores mais antigos passaram a fazer uso de uma série de artifícios, entre os 

quais a fofoca para distinguir-se daqueles que residiam há menos tempos. Isso 

simbolizava uma forma de demarcação de território e poder. Situação que não é 

diferente em relação à política brasileira, em que os evangélicos são vistos com 

desconfiança ou mesmo apontados como radicais e conservadores em relação a 

uma série de aspectos relacionados ao padrão de moralidade vivenciado e aqueles 

por eles defendidos. 

Nota-se também que os moradores de Winston Parva já possuíam 

associações e redes de famílias antigas que garantiam o lazer e a integração social, 

entretanto, os outsiders não dispunham de capital acumulado para dispor de lazer. 

Isso permitia que aos poucos ocorresse uma fissura entre os grupos. Nesse caso, 

pode-se observar que, em relação aos evangélicos brasileiros, os mesmos estão em 

pé de igualdade aos recém-chegados, pois não possuíam até então uma estrutura 

beneficente que os projetasse sobre o grupo que pretendem representar e, muito 

menos dispõem de uma rede de famílias dispostas a ajudá-los, enquanto as famílias 

estabelecidas na política brasileira já dispunham desses artifícios há bastante 

tempo, o que garante uma grande vantagem em relação aos candidatos que estão 

chegando à política. 

Nota-se também que o fato de não dispor de uma rede de proteção, os 

evangélicos também estiveram mais expostos a fofocas sobre o desempenho que 

teriam ao chegar ao parlamento, mas após alguns deles ingressarem nos mandatos, 
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e com o embate junto a diferentes segmentos e causas, os mesmos também 

observaram a necessidade de se aliarem a grupos estabelecidos, ou mesmo a 

recompor o discurso, numa espécie de acomodação ao cenário compreendido a 

partir da aproximação com o mandato. 

A constatação de que os evangélicos não constituem um grupo homogêneo, 

como parecem ser compreendidos pelos discursos de segmentos, a exemplo dos 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis), que enfrentam resistências daqueles 

em relação à aprovação de projeto de criminalização da homofobia (PLC 122), ou do 

casamento gay. Aspecto que pode ser compreendido quando se visualiza o sentido 

do vocábulo social, pois para Bruno Latour (2008) a maioria dos sociólogos atribui 

ao social algo homogêneo, mas ele aponta que na realidade é a junção de 

elementos heterogêneos, ou seja, que representa aquilo que está associado21. 

                                                
21

 A respeito deste tema tão espinhoso para os evangélicos, o Pastor Jony observa que: ―Eu acho 
que a gente, a comunidade evangélica, ela precisa evoluir no sentido de entender que o direito do 
próximo termina quando começa o nosso e vice-versa. Então, assim, numa batalha como foi travada 
— o Brasil contra Marco Feliciano, por exemplo — quem provocou toda essa batalha foi a própria 
comunidade evangélica porque passava o ponto de vista de uma forma agressiva e eu acho que não 
é por aí que nós devemos trabalhar. Eu preciso, e se Deus me der a oportunidade de um dia ser 
presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de falar... Eu entendi que o que Marco 
Feliciano fez naquele momento foi agradar à comunidade que lhe daria a reeleição. Ele não se 
preocupou se o Brasil se revoltaria com a comunidade evangélica; ele não se preocupou. Pelo 
contrário, ele adotou o discurso para aquela fatia — não sei se vou exagerar — de xiitas evangélicos 
que lhe dariam a reeleição e provavelmente lhe darão a reeleição em São Paulo a deputado federal, 
mas eu acho que nós devemos dissociar isso. Eu não posso jogar para a galera pra garantir o 
sucesso eleitoral. Eu tenho que entender que ali eu estou falando em nome de uma comunidade toda 
e eu preciso mostra para o Brasil que o evangélico não é preconceituoso. Na minha opinião, não foi 
essa a imagem que nós deixamos; nós deixamos uma imagem ruim de que nós realmente somos 
xiitas, que nós realmente não aceitamos, que nós somo intolerantes. Eu acho que a palavra 
intolerância, ela chegou ao ápice ali. E nós não somos intolerantes, nem xiitas e nem somos 
desrespeitosos, pelo contrário. Jesus comia na casa do pecador e o pecador poderia ser o 
homossexual. Ele estava lá comendo porque naquele tempo, em Roma, o que havia de pederastas... 
Era muito grande a quantidade de pessoas que viviam dentro do armário, mas Jesus nunca 
perguntou: ―Você é pederasta? Você é homossexual? Eu não vou comer na sua casa‖. Pelo contrário, 
ele sempre esteve comendo com o pecador, mostrando tolerância, respeito, mas ao mesmo tempo 
lançando a semente de transformação porque o que Jesus faz na vida do homem é transformar. 
Jesus simboliza segunda chance, nova oportunidade. Então, nós precisamos adotar um discurso 
diferente. Nós precisamos mostrar a tolerância e que nós queremos a mudança, mas que o caminho 
da mudança é o amor e não a imposição, senão a gente não vai, nós vamos ser como a esquerda 
cubana, que os esquerdistas brasileiros têm como referência a esquerda de Cuba, só que as ações 
dos nossos esquerdistas são diferentes‖ (Pastor Jony, entrevista em 31 jan. 2014). 
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No caso da política brasileira não se pode pensar os evangélicos como algo a 

parte, ao contrário, o modelo de vínculo partidário impõe a inter-relação entre 

diferentes atores que buscam conquistar espaço na sociedade. Assim, é possível 

que católicos e evangélicos dividam o mesmo espaço partidário, mesmo porque não 

seria fácil para um evangélico constituir um partido exclusivamente de indivíduos 

que comunguem dos mesmos valores, tendo em vista que a política carece de 

denodos pessoais que nem sempre são fáceis de encontrar em uma única pessoa, a 

exemplo do poder carismático, como observa Max Weber (1963). 

As palavras de Regina Novaes (2002, p. 91) são pertinentes para a 

compreensão do papel dos evangélicos na política partidária brasileira na 

atualidade, especialmente quando se compreende que ―é preciso reconhecer que os 

espaços de agregação de evangélicos fazem, hoje, diferença no jogo eleitoral‖. Além 

disso, outro fator importante é a fidelidade partidária, ou seja, em relação aos 

evangélicos, essa é uma decisão da Igreja, e, desde que o eleito mantenha-se fiel às 

orientações das lideranças religiosas, o mesmo terá estabilidade e não cairá em 

desgraça, mas como já foi apontado neste capítulo, muitos políticos que ousaram 

discordar das orientações centrais não conseguiram se reeleger e caíram no 

ostracismo. 

É inegável o avanço da participação dos evangélicos na política brasileira e, 

especificamente no cenário aracajuano. O ponto de partida é a redemocratização do 

país, entretanto, em Sergipe, a participação de evangélicos já era sentido com a 

presença do Nicodemos Falcão na Assembleia Legislativa, apesar de Souza (2009) 

apontar a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, como o 

momento em que este tipo de candidatura se consolida. 
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É pertinente ainda reconhecer que inexistem estudos que possam apontar as 

peculiaridades das candidaturas evangélicas em Aracaju. Isso é importante para 

verificar qual o grau de relação entre os escândalos nacionais que atingiram os 

políticos evangélicos e seus desdobramentos nas candidaturas municipais. 

A crescente conquista de vagas nos parlamentos por candidatos evangélicos 

impõe novos desafios para a política brasileira. Primeiro, porque agora sua visão de 

mundo precisa ser considerada no jogo de poder, e, segundo, é um voto que deixa o 

jogo político mais completo. Isso pode ser visualizado nos debates que vêm se 

processando no Congresso nacional em que o Governo Federal é obrigado a recuar 

para evitar desgaste a exemplo do ―Kit contra a homofobia‖. 

Nota-se também que a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de 

Deus estão mais estruturadas para conseguirem eleger candidatos evangélicos, a 

apesar de outras denominações também terem conseguido êxito. Conquistas que 

tem o poder de demonstrar o quanto o cenário político brasileiro tem sido alterado 

nos últimos pleitos. 

As argumentações deste capítulo serão aprofundadas na próxima parte do 

trabalho, quando se dedica ao estudo do voto evangélico em Aracaju (SE). 

 

1.3 Os evangélicos e a política: a Igreja Assembleia de Deus em 

Sergipe 

 

Inicialmente, é necessário observar que a Igreja Assembleia de Deus chegou 

a Sergipe em 1927, apesar dos protestantes históricos – presbiterianos e 

presbiterianos independentes terem assumido a posição de pioneirismo no fim do 

século XIX na cidade de Laranjeiras. A diferença entre os primeiros é o fato de 
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portarem uma mensagem carismática, oriunda do avivamento originado nos Estados 

Unidos e que chegou ao Brasil através do irmão Ormínio, então Sargento do 

Exército, no Estado do Pará e que dá início ao pentecostalismo no país. E, com o 

envio do Pastor João Pedro da Silva, vindo de Maceió (AL), em 1928, ocorreram os 

primeiros batismos.  

Os assembleianos consideram o dia 18 de fevereiro de 1932 a data oficial da 

fundação da Igreja Assembleia de Deus em solo sergipano. Inicialmente, a sede foi 

na Avenida Maranhão e, em 1935 foi transferida em definitivo para a Rua Bahia, no 

Bairro Siqueira Campos. E, ao longo do tempo foram se fixando nos demais bairros 

de Aracaju e cidades do interior do Estado.  

A história dos assembleianos é marcada por cismas internos. O primeiro 

ocorreu em 1937, quando Paulo Macalão passou a trabalhar de forma independente 

dos missionários suecos. Trabalho que culminou com o cisma de 1989, que 

consolidou a Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira, que tem 

uma representatividade imensa frente aos adeptos das Igrejas Assembleia de Deus 

(FRESTON, 1993). 

Em relação à organização da Assembleia de Deus em Sergipe, está 

intimamente ligada à Convenção Geral, além da Convenção de Madureira e mais 

três ministérios independentes. Sendo que a Convenção Geral congrega mais de 

90% dos fieis dessa denominação no Estado. Situação que Jonatas Silva Meneses 

(1995) atribui ao fato dos dirigentes, na década de 1990, possuírem cursos 

superiores, serem pastores jovens e que imprimiram uma administração nos moldes 

empresariais, além de pensar a política não mais como algo satânico, mas 

necessário para a inserção de todos na sociedade de forma plena. 
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É importante considerar que a maior projeção no cenário político ocorre no 

âmbito da Convenção Geral. Assim, o esforço de compreensão da participação 

política também estará focado nesse segmento. Logo, é necessário identificar o 

perfil dessa estrutura, que demonstra ser hierarquicamente centralizada, apesar das 

discordâncias e cisões, que não necessariamente cria outra Assembleia de Deus, ou 

impedimentos para que a Convenção Geral indique nomes para os pleitos eleitorais. 

Ao definir esses pontos um questionamento surge: qual o perfil do 

assembleianos para um pleito eleitoral? Existe distinção entre homens e mulheres? 

Entre riscos e pobres? Analfabetos e graduados? Essas indagações surgem como 

alusão ao pensamento popular e sua percepção acerca dos evangélicos, que tende 

a visualizá-los como analfabetos, pobres, alienados e moradores de periferia, mas 

na realidade o quadro que se apresenta é completamente diferente, ou seja, 

marcado por indivíduos com formação universitária, ou longa experiência de púlpito, 

em que a leitura e a capacidade discursiva são imprescindíveis (MENESES, 1995). 

Nota-se que o envolvimento com a política não é algo estranho aos 

evangélicos e, muito menos a outras denominações religiosas, especialmente no 

contexto brasileiro. Isso ocorre dentro de um processo de afirmação e negação do 

direito do outro em ter ou não direito a professar sua fé, ou seja, o embate entre 

católicos com os não católicos gerou a necessidade de resistência e autoafirmação 

contra o poder hegemônico. Participação ou acordos políticos foi sendo costurados 

como mecanismo eficaz de direito a fé. 

A história dos evangélicos no Brasil é marcada por embates históricos com 

lideranças católicas, especialmente no fim do século XIX e meados do século XX, 

quando ocorreu a reaproximação do Vaticano com o Estado Brasileiro e, não faltam 

relatos de atrocidades cometidas contra membros de outros cultos, a exemplo do 
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Candomblé, em Maceió (AL), quando Terreiros foram invadidos, membros presos e 

os objetos de culto confiscados, quebrados ou queimados. 

Episódios como esse impulsionaram os evangélicos a compreenderem desde 

cedo à necessidade da aproximação com a política22 e, para suas fileiras foram 

selecionados aqueles com maior poder de carisma e inserção social, como 

estratégia de convencimento dos fiéis e de membros de outras denominações 

religiosas a votar em suas plataformas. 

É também esse discurso de negação dos evangélicos que impede de 

visualizá-los como importantes no campo da política nacional e local. A ponto de 

identificá-los com o atraso, o sectarismo, e as forças mais retrógadas. Isso 

demonstra, em parte, o caráter do conflito que sempre esteve aberto em relação aos 

evangélicos e católicos, apesar da negação dos grupos dominantes em assumir tal 

perspectiva. 

Mas, com o advento do processo de redemocratização do Brasil, no fim da 

década de 1970 e, consequentemente os embates no processo constituinte, os 

evangélicos galgaram espaço e, aos poucos com a inserção na grande mídia 

através de programas de rádio e televisão obtiveram um crescimento imenso. A 

respeito da percepção dos evangélicos através da mídia nas décadas de 1980 e 

1990, Valdemar Figueredo Filho afirma que:  

                                                
22

 Esse é um aspecto que também se faz presente nas fileiras da Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD), quando se analisa a fala do Pastor Jony, ou seja, ―Exatamente por conta do trabalho que eu 
realizava na igreja fui presidente de uma associação que hoje não existe mais aqui em Sergipe 
chamada Associação Beneficente Cristão à ABC, e através da ABC eu consegui projetar um trabalho 
na comunidade e as pessoas diziam seja candidato a vereador porque o seu trabalho ta muito bom e 
aí eu acabei me convencendo que era verdade fui candidato e ganhei a eleição, na primeira eleição 
que disputei foi através desse trabalho social que não é um assistencialismo é um trabalho que a 
igreja realiza continuamente nos presídios na comunidade pobre distribuído alimentos, cesta básica, 
sopão, cuidando dos mendigos é um trabalho de mineiro que eu digo as pessoas muitas vezes não 
ouvem falar porque a Bíblia ensina que o que a mão faz a esquerda não deve saber e vice-versa 
então os evangélicos eles estão treinados principalmente nas comunidades mais pobres realizando 
trabalhos voluntários que são louváveis e que acabam nos projetando né as pessoas elas tem esse 
costume de se apegar com a pessoa não com o trabalho e se apegaram muito ao pastor Jony e 
fizeram o pastor Jony já vereador por três vezes em Aracaju‖ (Pastor Jony, 31 jan. 2014). 
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O grande crescimento dos evangélicos nas décadas de 80 e 90, 
acompanhado de seus vultosos investimentos na mídia, propiciou 
uma visibilidade jamais experimentada no Brasil por esse grupo. Os 
evangélicos foram citados com frequência pela mídia em diferentes 
abordagens, na programação televisiva de noticiários a minisséries, 
nos debates sobre comportamentos nas rádios e na seção de opinião 
de importantes jornais impressos. Em suma, a questão da religião no 
Brasil, tendo nos evangélicos importantes atores, passou a ser 
encarada como um fato social de grande importância que atingia o 
cenário político (FIGUEREDO FILHO, 2005, p. 63-64). 

 

Em algumas cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, o número de evangélicos 

passou a figurar como próxima aos católicos. Isso impactou na construção de mais 

candidaturas, e entre as quais a obtenção do cargo de governador e senador da 

república. 

O mesmo fenômeno que se replicou pelo país, obviamente se instituiu em 

Sergipe. Aqui também se registrou um aumento do número de evangélicos eleitos 

para os legislativos (municipais e estadual). Em parte observa-se que a força 

evangélica tornou-se mais efetiva com a utilização da televisão que permitiu 

construir a imagem de seus pastores, que em seguida candidatou-se a um cargo 

público (ALMEIDA, 1994). 

É natural que um leigo considere a estrutura das últimas candidaturas 

evangélicas como parâmetro para afirmar que esses sempre tiveram as mesmas 

condições para pleitear os cargos públicos. Isso não coaduna com os fatos. 

Primeiro, os evangélicos procuraram manter-se distantes da política, pelo menos é o 

que se observa nas décadas de 1940 a 1970, quando assumiram uma postura de 

neutralidade e optaram para trabalhar aspectos relativos à evangelização em suas 

comunidades, enquanto afirmavam que existia uma incompatibilidade entre vida 

religiosa e política. Apesar disso, suas lideranças sempre orientaram os seus 

membros a votarem em lideranças hegemônicas, como observou Araújo Filho 

(1984). Mas, essa orientação também demonstra algo importante no campo político, 
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ou seja, a impossibilidade de neutralidade plena em sociedade, especialmente 

quando se é alvo de embate diuturno com as forças religiosas contrárias. Logo, o 

voto passa a figurar como instrumento de poder importante para abocanhar serviços 

públicos e outras benesses, entre as quais a defesa do grupo contra ataques 

externos. 

 É evidente que o aparecimento dos pentecostais no campo político reflete o 

crescimento quanto ao número de adeptos. Assim, ao longo do tempo o embate 

entre religião e política esteve a cargo dos evangélicos históricos (presbiterianos, 

luteranos, batistas e metodistas). Isso se modificaria ao longo da década de 1980, 

quando o número de adeptos das Igrejas pentecostais passou a ocupar cada vez 

mais espaço na televisão e nos rádios para divulgar os cultos e milagres. O 

resultado foi uma vertiginosa acessão dessas Igrejas, com construção de templos 

cada vez maiores e com a presença de ―pastores multimídia‖, consequente aparição 

de candidaturas que passaram a representá-los no campo político. 

Os discursos políticos foram incorporados nos púlpitos, quer na voz dos 

pastores, ou logo após o culto, sem que isso provocasse qualquer reação por parte 

dos membros. Ao contrário, esses passaram a ver ali alguém em condições de 

defender suas convicções contra a hegemonia católica. Isso também implica em 

reconhecer que ―os assembleianos, enquanto denominação com abrangência 

nacional começou a rejeitar a tese de ser apenas coadjuvante. Num período que se 

prenunciava com grandes transformações [...]‖ (MENESES, 1995, p. 43). No 

Congresso da Assembleia de Deus, em 1985, ficou definido que todos iriam 

trabalhar para eleger pelo menos um deputado por Estado. O resultado veio logo em 

seguida em 1986, com a vitória de três membros, em 12 Estados brasileiros 

(FRESTON, 1995). 
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O mesmo fenômeno nacional se repetiu também em Sergipe, quando se 

observa que a eleição de 1986 tornou-se um divisor de águas, ou seja, os 

assembleianos substituíram a postura costumeira de apoio as candidaturas, para 

efetivamente lançar candidatos, quando Carlos Crispim de Almeida, representando a 

referida Igreja, obteve 3.514 votos, mas não foi eleito para a Assembleia Legislativa 

de Sergipe. Na leitura de Jonatas Silva Meneses (1995), o fracasso das 

candidaturas evangélicas decorreu da manutenção da mesma estrutura divisional 

entre históricos e pentecostais, ou seja, impediu-se de construir uma estratégia que 

unisse os grupos em torno de um objetivo comum. 

A lição da eleição de 1986 impactou sobre os evangélicos que se lançaram 

com mais ímpeto para a Câmara Municipal de Aracaju, em 1988. O número de 

candidatos e a necessidade de uma decisão mais firme por parte da cúpula quanto 

aos nomes, demonstrava a importância dessa incursão e, ao mesmo tempo a 

necessidade de estratégias mais vigorosas para a obtenção de êxito. Neste pleito 

houve 18 candidatos evangélicos e, dentre os quais, sete da Assembleia de Deus. O 

que se observou depois que as urnas foram abertas é o mesmo resultado da eleição 

anterior, ou seja, o fracasso. Este mais uma vez movido pela fragmentação das 

candidaturas, sem falar na incoerência ideológica e denominacional, ou seja, 

pastores que mudaram de Igrejas, afirma Jonatas Silva Meneses (1995). 

Os resultados de 1986 e 1990 levaram os assembleianos a realizarem um 

plebiscito para escolher o candidato que receberia o apoio da congregação, em 

1990. Medida que visava evitar a falta de estratégia, os conflitos e a dispersão dos 

votos. Atitude que reflete também a mudança de comando na Assembleia de Deus, 

que deixou o cargo que ocupava desde 1964 até 1989. Deve-se considerar que no 

jogo político não existe certezas absolutas, nem verdades que não possam ser 
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relativizadas. Isso vem sendo comprovado também em relação ao voto evangélico, 

em que figuras importantes e com destaque no cenário religioso não significou 

transferência direta de votos, ou ainda, como afirma Leonildo Silveira Campos, por 

exemplo, ―Silas Malafaia é um conhecido ―atirador para todos os lados em que o 

vento soprar‖ alavancado pelo dinheiro. Malafaia e o pastor Caio Fábio sempre 

estiveram digladiando em nome da ―verdadeira fé evangélica‖. Agora que o Bispo 

Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), está ao lado do PT, 

Malafaia entrou em rota de colisão com ele. Em outras épocas, segundo Caio Fábio, 

a retórica de Malafaia, favorável à IURD e à ―liberdade do povo de Deus‖ (durante a 

campanha de Collor, de FHC e após o ―chute na Santa‖), foi estimulada por milhares 

de reais para os cofres de seu movimento que está inclusive se tornando autônomo 

em relação a Assembleia de Deus brasileira. Penso que o apoio de Malafaia a Serra 

não ajuda tanto quanto um posicionamento de Edir Macedo ou de outros líderes 

neopentecostais a Dilma e ao PT. Mesmo em relação a Assembleia de Deus (um 

conglomerado de igrejas com cerca de 10 milhões de fiéis) o apoio de Silas Malafaia 

não carrega tantos votos como ele imagina. A questão é quem detém um capital 

religioso maior e um maior domínio das massas. Parece que, Macedo e outros 

pentecostais favoráveis a Dilma, representam a maioria dos votos ―de cabresto‖ (O 

2º TURNO..., 2014). 

Mas, um fato chamou a atenção de Jonatas Silva Meneses (1995), o 

comparecimento em massa dos assembleianos ao plebiscito, ou seja, isso simboliza 

uma diluição da ideia de apoliticismo como algo real na coletividade, ao contrário, os 

mesmo acreditavam na necessidade do evangélico participar da vida política, para 

defender os interesses do grupo, sem o qual estavam à mercê de políticos 

tradicionais, que em nada tinham de significativo para oferecer aos evangélicos. 
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O resultado desse esforço pode ser notado na eleição de 1990, apesar do 

candidato Antônio dos Santos ter obtido mais de 4.272 votos, o mesmo ficou como 

suplente. Isso demonstrava ao grupo que a estratégia estava correta e, daquele 

ponto em diante deveriam persistir na unidade. Os dois deputados evangélicos 

eleitos tiveram suas candidaturas estruturadas em torno de acordos políticos 

tradicionais, quase sem vínculo com o universo evangélico. 

Há um dado na eleição de 1990 que é importante frisarmos, ou seja, tiveram 

mais dois candidatos da Assembleia de Deus. O primeiro obteve 51 votos e o 

segundo 26. Candidaturas que demonstram o rompimento do acordo em torno do 

plebiscito realizado antes da escolha dos candidatos. O primeiro reflete a ruptura de 

um pastor, que foi apoiado na eleição de 1986, mas preterido em 1990 e, o segundo 

como fruto de candidatura ideológica no interior do Partido dos Trabalhadores. O 

que se nota é a infiltração dos conflitos religiosos no campo político e vice-versa. 

Os resultados dos três pleitos anteriores demonstraram às lideranças da 

Assembleia de Deus em Sergipe, a necessidade de diálogo com outras 

denominações e segmentos, posto que o número de adeptos de sua Igreja não seria 

suficiente para lograr êxito na eleição de 1992. Isso implicava abrir o diálogo e o 

projeto político. Será que seria o momento de reconhecer, em definitivo, a dicotomia 

entre sagrado e profano? É neste momento que o Pastor Daniel Fortes, candidato 

da Assembleia de Deus é eleito para a Câmara Municipal de Aracaju, com 1.267 

votos. 

Em 1994, um candidato a deputado federal também apoiado pela Assembleia 

de Deus foi eleito. Mandato conseguido através de estratégia que mesclou forças 

tradicionais e evangélicas. Isso comprova que aos poucos esse segmento foi 

incorporado o habitus da política, a ponto de unir dois campos considerados 
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irreconciliáveis, ou seja, a religião e a política. Essa reviravolta indicava que o 

processo de consolidação da participação evangélica com vitórias para a Câmara 

Municipal de Aracaju já era uma realidade. 

A Assembleia de Deus chega à Câmara Municipal de Aracaju, em 1996, com 

Daniel Cruz Fortes (PFL), com 1.786 votos. É o ponto de intersecção mais promissor 

entre religião e política23. Mas um detalhe não fica despercebido. O pastor eleito 

utilizou estratégias bem conhecidas dos políticos, a exemplo das ações sociais 

incrementada com algo novo, o ―palanque‖ através de programa de rádio nas 

manhãs aracajuanas. Essa correlação já se encontrava em operação pela Igreja 

Universal do Reino de Deus24 ou mesmo candidatos da Assembleia de Deus em 

outros Estados e cidades com obtenção de êxito. Isso implicava em utilizar uma 

estratégia que surgiu no contexto das populações mais pobres como espaço 

dedicado às orações e mensagens religiosas, as quais aos poucos passaram a ser 

incorporadas quanto à necessidade da responsabilidade com as coisas públicas, o 

que sugeriria uma pessoa de fé e temente a Deus como apropriada para colocar 

                                                
23

 O Pastor Jony ao reportar a relação entre religião e política observa que: ―Quando exatamente 
nesse ponto que te falei, quando nós percebemos que a política estava prejudicando as leis sendo 
confeccionadas no nosso país estavam afetando a liberdade do culto né, é... o crescimento do 
evangelho então nós percebemos que deveríamos ocupar os espaços daqueles que estavam 
planejando a maldade contra a comunidade evangélica e essa necessidade se tornou a consciência 
na cabeça das pessoas agente costuma dizer que o crente só vota em crente e isso tem feito com 
que essa expansão dos mandatos, o crescimento dos mandatos na comunidade evangélica tem sido 
grande, agora há que se observar uma coisa, como a pluralidade de igrejas é muito grande a 
comunidade se organizou naquilo que converge mais ainda existe diferença de opinião entre os 
próprios é... detentores de mandato do meio evangélico alguns às vezes concordam com alguma 
coisa outros não, mais no grosso a convergência e não divergência e é interessante porque isso 
também é democracia né porque eu sou pastor e o outro também é pastor e nós dois representamos 
o mesmo interesses da comunidade nós devemos convergir em tudo as vezes até embate entre 
evangélico e outro evangélico na diferença de opinião na diversidade de entendimento em relação a 
um determinado assunto isso também é democracia então nós defendemos a democracia também 
isso é importante (Pastor Jony, entrevista em 31 jan. 2014). 
24

 Sobre a relação entre programas de rádio e candidaturas, o Pastor Jony observa que: ―Para 
qualquer candidato, não só o evangélico. Veja que os que possuem mais êxito nas eleições são 
justamente os que estão na TV e no rádio, porque você divulga o seu trabalho, você é lembrado pela 
população. Como eu disse a você, eu faço programação de rádio em Estância, em Glória, em 
Canindé e em Aracaju, justamente para divulgar o meu nome. ―Quem não é ouvido, não é visto, não é 
lembrado‖. É um ditado, é um adágio popular. Então, eu entendo isso e trabalho em cima disso: na 
divulgação do nome do Pastor Jony e do trabalho que o Pastor Jony realiza e das propostas que ele 
tem para o estado‖ (Pastor Jony, entrevista 31 jan. 2014). 
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ordem numa bagunça sem tamanho que levava a população a pagar a conta pelos 

desmandos. Assim, as candidaturas ganhariam um espaço diferenciado em relação 

às demais. 

A Eleição de 2000 tornou-se paradigmática em Aracaju. É o pleito em que o 

grupo político liderado por Marcelo Deda ganhou para prefeito da Capital. Vitória que 

impactou sobre as forças tradicionais, abrindo espaço para segmentos considerados 

pouco afeitos a estarem na cena política, ou seja, a figurarem como atores 

importantes, em que os movimentos sociais aparecem com mais vigor, e, entre os 

segmentos que se destacam está os evangélicos, a exemplo de Antonio dos Santos 

(PDT) eleito com 1.893 votos. É uma vitória que ainda sinaliza certa fragilidade entre 

os evangélicos quanto à ampliação do espaço que vem sendo mantido, mas isso 

somente seria conseguido nos pleitos posteriores. 

Em 2004, o cenário já havia se consolidado em torno do grupo político de 

Marcelo Deda. A eleição de Aracaju era um prenúncio da eleição estadual dois anos 

depois. Nessa ocasião, os evangélicos persistiam em seu projeto político com o 

intuito de manter a vaga e, ao mesmo tempo procuravam ampliá-las. É o momento 

em que se elegem Daniel Cruz Fortes (PSB), com 3.175 votos, na condição de 

membro da Igreja Assembleia de Deus e Valdir dos Santos (PT do B), com 2.261 

votos. A vitória de um candidato da Assembleia de Deus será significativa para 

encorajar a Igreja a persistir em um projeto iniciado em meados da década de 1980, 

mas somente agora apontava para uma interação mais firme com a política, sem as 

tradicionais inquietações quanto ao religioso. 

O desempenho seria novamente perseguido em 2008, mas somente dois 

vereadores seriam eleitos, Valdir dos Santos (PT do B) com 3.499 e Pastor Jony 

(PRB) com 4.004 votos. A presença da Igreja Universal do Reino de Deus na pessoa 
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do Pastor Jony consolidaria uma estratégia dessa denominação ao assegurar pelo 

menos um representante nas três esferas do legislativo, ou seja, Câmara Municipal 

de Aracaju, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. A última prejudicada com a 

saída do Pastor Heleno, em 2006. Saída devido a denúncias de envolvimento com a 

―Máfia das ambulâncias‖, que também ceifou o deputado Cleonâncio da Fonseca, 

este último considerado um dos velhos caciques da política sergipana. 

A busca pela manutenção ou ampliação das cadeiras do parlamento 

municipal aracajuano não seria perdido, mas a cada pleito os evangélicos de 

diferentes denominações se organizariam para pleitearem uma vaga e isso se 

repetiu em 2012, como se observa no próximo capítulo, quando se busca 

compreender a participação da Assembleia de Deus nesta eleição. 
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CAPÍTULO II 

RELIGIÃO E POLÍTICA EM ARACAJU: A IGREJA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS NA ELEIÇÃO DE 2012 
 

 

Os dados levantados sobre a participação dos membros da Igreja Assembleia 

de Deus nos pleitos eleitorais entre 1986 e 2010 apontam para o quanto tiveram que 

aprender a fazer política nos diferentes pleitos, a ponto dessa interação ir 

produzindo resultados positivos para o projeto político da referida denominação 

religiosa. Avanço que é também acompanhado de novas posturas quanto à posição 

da Congregação e as dificuldades para costurar apoios e convencer os seus 

membros da importância de ter um representante no legislativo municipal de 

Aracaju. Os esforços lograram mais uma vez êxito através do Pastor Roberto 

Morais, em 2012. Assim, até que ponto a religião influencia o voto? Quais as razões 

que justificam a candidatura evangélica nas últimas décadas? 

Na percepção de Maria das Dores Campos Machado (2006, p. 33) é 

perceptível o investimento de pentecostais e neopentecostais, ou seja, Assembleia 

de Deus (AD) e Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que ―[...] diferente da 

IURD, na qual a cúpula da Igreja assumiu a definição dos nomes, as estratégias e a 

orientação das campanhas, a liderança da Assembleia de Deus mostrou-se dividida 

[...]‖. Postura que ainda se repete nas campanhas desenvolvidas pela AD em 

Aracaju, como ocorreu em 2012, quando se verifica um fato novo, ou seja, o Pastor 

Daniel Fortes, ao sair da Assembleia de Deus Missões para a Assembleia de Deus 

Madureira, implicou na divisão de votos com o Pastor Roberto Morais, ao tempo em 

que sua filha Daniela Fortes passou a atuar como candidata da Igreja Internacional 

da Graça. A respeito dessa mudança, o Pastor relata o seguinte: 
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Não, é Assembleia de Deus também. Eu era da Assembleia de Deus 
Missão; hoje estou na Madureira. Então, a gente crê que não é pelo 
fato da igreja ter muitos membros, muita gente, que o candidato pode 
ser considerado vitorioso porque nem sempre foi assim. Então, a 
pessoa tem de buscar apresentar o seu trabalho em todas as 
correntes, e eu tenho feito isso. Eu não sou preso por uma instituição 
ou bitolado com meu trabalho. Eu não quero ser nunca bitolado da 
minha privacidade, da minha liberdade. No dia que eu não puder 
mais expressar os meus pontos de vista e aquilo que eu penso, 
aquilo que é correto, que é justo, aí não vai servir mais para eu 
continuar na vida pública. A gente tem que ter a liberdade de 
expressão. No dia que ela for tirada, então, é melhor não ser mais 
político‖ (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

Logo, o projeto político do dissidente cambia votos das duas denominações 

para um projeto familiar, com vistas a um objetivo maior que é a eleição para 

deputado estadual em 2014, quando se observa a legitimação desse projeto com a 

eleição da referida candidata com um número significativo de votos, alçando a 

terceira colocação geral. 

Esse fenômeno de votos também está atrelado ao crescimento do número de 

evangélicos no Brasil, especialmente nas décadas de 1990 e 2000, conforme é 

explicado por Cesar Romero Jacob25, como sendo uma aproximação das famílias 

pobres expostas à exclusão social e, moradoras de favelas que encontram na 

religião e, especificamente na Igreja Assembleia de Deus a possibilidade de manter 

os filhos longe das drogas e da criminalidade. Esse aumento dos adeptos junto às 

igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais impactou sobre a população em 

                                                
25

 A resposta do cientista político é que: ―A preservação da família é um dos motivos que serve para 
explicar o crescimento da Assembleia de Deus no país. De acordo com o Censo de 2010, ela é o 
maior segmento evangélico, com 12 milhões de fiéis, e o segundo maior do Brasil, atrás da Igreja 
Católica. Em comparação com a igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, que perdeu 228 mil 
fiéis nos últimos 10 anos e hoje tem 1,8 milhão de arrebanhados, a Assembleia de Deus prega 
valores morais mais rígidos. Nos anos 90, época de expansão da favelização, a mãe não queria a 
desestruturação da sua família, o que a Assembleia não deixa. A proibição, por exemplo, de bebidas 
alcoólicas e de roupas femininas mais insinuantes. A favelização e a ocupação das periferias são 
resultado da migração dos anos 80 e 90, que deixou de ser motivada pela possibilidade de ascensão 
social e passou a acontecer pela expulsão das pessoas do campo, em sua maioria pobres. As 
correntes pentecostais acompanharam esses deslocamentos e, ainda na década de 90, entraram 
maciçamente na política‖ (ASSEMBLEIA..., 2014). 
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geral, anteriormente predominantemente católica e que agora atinge seu índice mais 

baixo. 

A compreensão de Romero Jacob (et al, 2013) ajuda a explicar o quanto as 

dificuldades econômicas e a exclusão social foram importantes no processo de 

aproximação das pessoas às igrejas evangélicas e, entre as quais a Assembleia de 

Deus que mantem um discurso mais rígido quanto aos valores morais26 e a relação 

com o mundo secularizado. Isso explicaria, por exemplo, a postura e, 

consequentemente o respeito adquirido nas comunidades que convivem com o 

tráfico de drogas. Além desses aspectos outros também se juntam para definir ou 

não o êxito de uma candidatura evangélica, como por exemplo, o marketing 

político27, ou ainda, o fato de que ―a entrada desses novos atores na cena política 

traz consigo linguagens, costumes e valores que se imaginava confinados ao mundo 

privado e desperta a apreensão de vários setores da sociedade [...]‖ (CAMPOS, 

2006, p. 45), que precisam se reposicionar quanto às estratégias para assegurar sua 

hegemonia, ao demonstrar que podem manter os antigos postos com a chegada dos 

novos atores à cena política. E, isso fica ainda mais evidente quando se observa que 

Aracaju ocupa a 24ª posição no ranking das capitais quanto ao número de 

evangélicos, com um percentual de 15,15%, ou, 80,3 mil pessoas (PRATES, 2014). 

Isso a coloca também no contexto das cidades com grande potencial de exploração 

de candidaturas com esta característica. O mais impressionante nesse fenômeno 

não é só em relação à candidatura evangélica, mas ao fato de desconhecidos da 

                                                
26

 O repórter Joel Silva (2000, p. 5), pondera sobre os valores cristãos que os evangélicos levam para 
o mandato, ao afirmar que: ―o objetivo agora é outro: assegurar leis que protejam os direitos das 
igrejas e não permitam costumes que afrontem a Palavra de Deus. Com isso a sociedade recebe 
influências positivas dos conceitos bíblicos que condenam, por exemplo, o vício do fumo e o 
alcoolismo, cujos danos têm dado prejuízo, inclusive financeiro, à nação‖. 
27

 Este tema foi trabalhado por Ney Lima Figueiredo, na obra: ―Jogando para ganhar: marketing 
político – verdade e mito‖ (2002). 
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política agora terem reais chances de vitória no pleito eleitoral, anteriormente 

marcado por grupos tradicionais28. 

Ao se considerar o quantitativo de membros, a AD avalia como pertinente o 

potencial dos mesmos em alcançar uma vitória no pleito eleitoral. Afinal, é uma 

Igreja que congrega a maior parte dos evangélicos no país, mesmo considerando as 

críticas de outras denominações que preferem afirmar que nesta Congregação a 

unidade não é tão clara quanto se propala. 

 

2.1 Os evangélicos e a política em Aracaju: análise da eleição de 

2012 

 

A eleição de 2012 apresenta algumas particularidades que precisam ser 

consideradas quando se trata de tentativa de interpretação do cenário político. 

Primeiro, é o momento de embate mais forte entre o Grupo liderado pelo então 

Governador Marcelo Déda (PT)29 e o ex-governador João Alves Filho 

(Democratas)30, num percurso de continuação da gestão petista e PC do B por 12 

anos. Isso implica reconhecer os seus desdobramentos nas candidaturas à Câmara 

Municipal, especialmente num momento em que havia um clima de rejeição forte a 

gestão e, consequentemente ao projeto político atrelado aos petistas. Em segundo 

lugar, o clima estava mais propenso a se pensar em candidaturas novas, ou de 

                                                
28

 Segundo Luiz Weneck Vianna (2014), ―[...] a presença da religião na política se torna ainda mais 
singular por envolver personagens até então sem presença ativa no cenário republicano, imersos, por 
assim dizer, no limbo do Brasil – são os novos personagens da intelligentsia brasileira, originários da 
massa do povo e que desconheceram a socialização de elite, treinados nas escolas de leitura e 
interpretação de textos sagrados, e os que têm sido parte do segmento mais exlúido da nossa 
sociedade, os pobres sem ocupação definida, a multidão, enfim, dos desesperados entregues ao 
deus-dará‖ 
29

 O Governador Marcelo Deda faleceu no dia 02 de dezembro de 2013, no Hospital Sírio Libanês, 
vítima de câncer.  
30

 Atual prefeito de Aracaju (2013-2016). 
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grupos muito bem articulados com lideranças de bairros. Isso implicava para os 

evangélicos a necessidade de uma estrutura de campanha que não se esfacelasse 

ao longo do pleito. 

Nota-se também que foi uma eleição com forte apelo às novas mídias, 

especialmente as redes sociais na Internet. Isso significa ter uma equipe e um 

projeto de comunicação com os jovens, capaz de permitir o diálogo, de forma aberta 

e ampla. Logo, estamos diante do que Moacir Palmeira e Beatriz Heredia (1997) 

denominam de tempo da política31, que tem início e fim quanto à quebra do 

cotidiano. 

Os projetos políticos não podiam ser apenas voltados para os evangélicos, 

tendo em vista a necessidade de se pensar os graves problemas estruturais e 

sociais que os munícipes enfrentam diuturnamente, como a falta de planejamento 

viário, rede de esgotamento sanitário, habitação, educação e saúde. Demandas que 

passaram a fazer parte dos desafios das candidaturas de 2012, além disso, os 

nomes dispostos a concorrerem a uma das 24 vagas já demonstravam um novo 

perfil dos candidatos32, ou seja, o vínculo com segmentos sociais, ou políticos com 

larga experiência na vida pública, o que dava o tom do quanto o pleito seria acirrado. 

                                                
31

 A respeito do ―tempo da política‖, Moacir Palmeira e Beatriz Heredia afirmam que: ―Mais do que a 
suspensão do cotidiano, o que temos durante o ―tempo da política‖ é a criação de um outro 
―cotidiano‖ dentro do cotidiano, que não o elimina, mas interfere profundamente na sua maneira de 
operar. Durante esse período, as pessoas continuam a levar sua vida familiar, a trabalhar, a 
frequentar cultos religiosos etc. Mas, a partir do momento em que a linguagem política (linguagem da 
divisão) torna-se a linguagem autorizada, a política tende a invadir todos os domínios (mais uns que 
outros, pois como lembra Victor Turner, há domínios mais liminares – diríamos ―liminarizáveis‖ – do 
que outros), obrigando-os a se redefinirem, de modo que não haja conflitos de regras‖ (PALMEIRA; 
HEREDIA, 1997, p. 170). 
32

 Para o Pastor Jony, o perfil do candidato evangélico passa pelo seguinte contexto, ou seja, ―Eu 
acho que muita coisa influencia na eleição, primeiro a liderança se faz sobre o candidato ideal ainda 
precisa ser o pastor porque é quem exerce a influencia de liderança mais agente vai evoluir é... eu 
acho que a juventude também ajuda muito, eu me tornei vereador com 26 anos, hoje tenho 36 você 
pode ver que ainda tenho cara de 25, sem modéstia e eu na verdade eu me preocupo muito com a 
imagem eu sou do tipo que faz regime para não ficar gordo de mais que para poder apresentar uma 
imagem de quem tem responsabilidade com o seu próprio corpo quanto mais com as pessoas que 
ele representa, é procuro manter essa jovialidade porque o espirito não envelhece né a alma não 
envelhece então a velhice estava muito na cabeça das pessoas, claro que ainda tenho 36 anos mais 
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Nota-se também que é a eleição municipal em que os evangélicos aparecem 

mais coesos, ou seja, há uma organização que permite maior segurança na 

conquista do voto e, isso foi fundamental para o sucesso das candidaturas vitoriosas 

durante este período33. 

O fato das novas mídias estarem no cerne das possibilidades de uma melhor 

interação com o público, especialmente jovem, ainda se notou a presença de 

programas de rádio, ou inserção na televisão em programas religiosos34. Isso 

demonstra que foram utilizadas diferentes estratégias35 para se chegar ao grande 

público, anteriormente, utilizadas por membros da Assembleia de Deus, em Aracaju. 

Nesse sentido, o rádio aparece na fala da vereadora Daniela Fortes como 

uma das estratégias importantes de sua candidatura. Entretanto, esse veículo 

                                                                                                                                                   
eu me comporte como um adolescente pra que eu possa ter o adolescentes ao meu lado, mais 
também converso coisas de adulto e de idosos estou me preocupando com essa classe também 
porque sei que eles esperam de mim uma postura de pessoa adulta corrente que sabe o que estava 
fazendo e principalmente o que estava falando então eu acho que o candidato tem que reunir tudo 
isso, tem que se preocupar com a sua aparência com seu discurso tem que estar sintonizado com as 
necessidades, não adianta as pessoas tarem falando sobre feijão e eu tá conversando abobora né, 
preciso está sintonizado com o meu tempo, com o meu publico e principalmente com  a politica do 
meu estado , uma coisa que eu confesso que no primeiro mandato eu fiquei boiando muito tempo 
mais hoje já participo da politica do meu estado aliais assumi a presidência do diretório estadual do 
meu partido e já venho desempenhando ate com, claro com limitações por conta do meu partido ser 
um, partido ainda‖ (ARAÚJO, 31 jan. 2014). 
33

 Esta é também a percepção do Pastor Jony, ao asseverar que: ―No meu caso? Essa candidatura 
foi natural porque eu já estava no mandato a reeleição é natural pra quem tá exercendo o mandato, 
mais nós conseguimos fazer uma coisa importante em 2012, foi o ano que melhor a comunidade 
evangélica se organizou em relação as eleições municipais em Aracaju porque nós éramos dois 
vereadores evangélicos hoje são cinco ou seja, a comunidade se organizou e todos com expressiva 
votação passaram de 4.000 mil votos ou seja, nós reunimos aí quase 30.000 mil votos só dos 
vereadores evangélicos isso aí é uma expressão da organização, eu sempre digo governante 
inteligente da ouvidos a comunidade evangélica apoia os eventos evangélicos porque é uma 
comunidade que cresce e em cada ano se torna maior‖ (Pastor Jony, entrevista em 31 jan. 2014). 
34

 Jonatas Silva Meneses (2009, p.94), ao tratar desse aspecto afirma que: ―[...] no caso dos 
pentecostais os fatores mais decisivos no crescimento têm sido a massiva participação nos meios de 
comunicação (rádio e televisão)‖. 
35

 É do conhecimento básico da sociedade que uma eleição requer estratégia. E, num contexto de 
circulação de informações em um ritmo alucinante, é mais do que necessário que esse recurso seja 
adequadamente utilizado, ou seja, ―[...] a primeira é a dimensão estratégica, que possibilita a 
compreensão do posicionamento dos candidatos e partidos no cenário eleitoral, das orientações das 
ações, iniciativas, defesas e reações empreendidas, da postura dos concorrentes na disputa, d alinha 
de argumentação e da retórica discursiva utilizadas por eles e dos meios e apelos empregados para 
persuadir, seduzir, atrair e conquistar os eleitores para as alternativas políticas propostas‖ E 
completa: ―o comportamento do eleitorado constitui a segunda dimensão do processos eleitoral [...]‖ 
e, a terceira a mídia (SILVEIRA, 2002, p. 7). 
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somente reverteu à ação em voto no momento em que as pessoas viram suas 

demandas resolvidas de alguma forma, conforme destaca um dos entrevistados: 

 

Eu posso atribuir 25% do meu mandato aos problemas solucionados 
no meu programa de rádio. Não só a divulgação. Mas eu acho que o 
principal, que o povo gosta, é quando chegou ao bairro para fazer a 
reportagem e consigo resolver o problema. Isso conta muito. Isso 
ajuda, porque quando eu vou fazer reportagem, quando eu vou atrás 
de resolver, eu não simplesmente coloco o povo no ar para falar, 
quando eu saio de lá, por exemplo, se for um problema de esgoto, 
esgotamento sanitário, se for um problema de drenagem e 
pavimentação, então, o povo fala, o povo reclama e eu vou atrás da 
solução. Eu vou atrás da Emurb [Empresa Municipal de 
Urbanização], vou conversar com o prefeito... E muitos desses 
problemas foram resolvidos, através de uma reportagem. Eu digo: 
―Olha, eu estou aqui, em nome da Rádio Atalaia, não como 
vereadora, eu estou aqui como repórter. Estou aqui. Ouvi o povo. 
Está aqui a gravação. O povo está reclamando‖. Falo também na 
Câmara, faço as indicações, levo lá e muitos problemas foram 
solucionados. Então, quando a gente chega ao bairro só tem 
crescido, assim, o nosso desempenho. O nosso mandato também 
tem ajudado. Assim, o rádio influenciou (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Esse é um dos primeiros indicativos das práticas utilizadas pelos evangélicos 

em Aracaju, especialmente os assembleianos nas eleições municipais, mesmo que 

haja uma negativa inicial quanto à utilização dos programas de rádio e televisão para 

convencer a população a votar em um candidato com vínculos religiosos. É uma 

percepção que pressupõe o cuidado de levantar outros elementos que ajudam a 

clarear este fenômeno social. 

 

2.2 Pastores evangélicos e o voto: de obreiros de Deus a cabos 

eleitorais 

 

A década de 1990 pode ser considerada a ―década dos pastores‖ no Brasil. É 

um momento de intensa aparição de programas de rádio e televisão de cunho 
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religioso. Ao mesmo tempo projeta as figuras carismáticas dos pastores obreiros, 

que se destacam junto à população pelo discurso sobre os milagres que são obtidos 

através de orações e correntes. Aspecto discutido por Paulo Romeiro (1999), 

quando trata da questão do culto à personalidade36. 

É a década com maior efervescência dos pentecostais e, entre o segmento 

evangélico com maior vigor destaca-se a Assembleia de Deus (IBGE, 2010), com 

um total de 12,3 milhões de adeptos (ANDRADE, 2014). Logo, esse crescimento é 

apontado como parte da atuação dos pastores, em que os mais hábeis conseguem 

encher os templos. Nesse sentido, os mesmos adquirem um lugar de destaque na 

relação fé e comunidade. Além disso, são eles que assumem um papel de 

centralidade na estrutura simbólica (BOURDIEU, 1996), quando se pensa em termo 

de hierarquização e diferenciação social, especialmente quando se procura 

compreender os desdobramentos dos sujeitos no cotidiano em que as ações 

políticas são fundantes do dia a dia (CINTRA, 1974).  

Os pastores evangélicos ao se destacarem através dos programas midiáticos 

tiveram a oportunidade de estender suas mensagens para além dos fieis de suas 

congregações. Essa mensagem de fé e esperança também permitiu arrebanhar 

novos adeptos e votos. Isso tornou possível graças ao habitus que estes portam 

(BOURDIEU, 1999). 

Esses votos estão inseridos na linha de defesa da participação dos 

evangélicos na política, desde 1986, quando da eleição para a Assembleia Nacional 

Constituinte. É nesse contexto que os pastores são chamados a olhar para os 

problemas sociais e, mais especificamente a pensar na necessidade de uma 

                                                
36

 A respeito do culto da personalidade, Paulo Romeiro (1999, p. 51), observa que: ―O 
desenvolvimento tecnológico das últimas décadas abriu largas avenidas para a pregação do 
Evangelho por meio da mídia, principalmente pelo rádio e pela televisão, dando assim acentuada 
visibilidade a um fenômeno muito antigo e nada recomendável: o culto à personalidade‖. 
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representação política própria, como ilustra Josué Sylvestre (1986) ao defender o 

voto dos irmãos37. Além disso, o voto evangélico encontra-se amalgamado a um 

campo, enquanto espaço de relações entre os grupos evangélicos, não 

necessariamente os assembleianos, mas que possuem diferentes percepções 

sociais onde ocorre a luta pelo poder (BOURDIEU, 2011). Essa é a realidade 

enfrentada pelos pastores da Assembleia de Deus que também competem por votos 

que estão em disputa pela Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da 

Graça e demais denominações com candidatos próprios ou com apoio indireto. 

A estratégia para esse novo serviço não foi efetuada de forma camuflada, ao 

contrário, o que se observa é um discurso latente sobre a necessidade de mudanças 

e como os homens de Deus estão preparados para esta tarefa. Isso sinalizada o 

rompimento com o antigo discurso de separação entre religião e política. A esse 

respeito um dos entrevistados ao falar da condição de pastor e político tece o 

seguinte comentário: 

 

Eu tenho certeza de uma coisa: quando eu for, se Deus me der a 
oportunidade de ser um deputado, essa pessoa vai me apresentar 
nos eventos como deputado e eu vou dizer pra ela — estou 
aguardando uma oportunidade — vou dizer pra essas pessoas que 
não, quem está aqui é o pastor, não é o deputado. Então, eu sou 
pastor; e, se o evento é evangélico, eu quero que me trate como 
pastor; se não cabe o pastor não cabe o deputado, não cabe o 
vereador. Eu acho que a gente tem que respeitar a unção de Deus e 
por causa do político, às vezes, nem a unção que Deus nos deu, tem 
pessoas que não respeitam por causa de lado político e eu não abro 
mão... Tanto é que eu saí de uma das maiores igrejas aqui de 
Sergipe porque não abri mão da unção como pastor; e eu disse na 

                                                
37

 A respeito do voto dos irmãos, Josué Sylvestre (1986, p. 83) afirma que: ―Pastores do Brasil, em 
nome de Jesus Cristo, despertem para a realidade da conjuntura nacional; não deixem seus 
rebanhos sem uma orientação segura, coerente, oportuna e bíblica. Quando procurados pelos 
―fariseus amigos do Evangelho‖, buscando o apoio das igrejas em troca de favores pessoais ou 
ajudas ocasionais, podem recebê-los com a cortesia própria de um cristão autêntico, mas expliquem 
com firmeza que o nosso povo tem um Deus que é dono de toda a prata e de todo o ouro do mundo 
(Ageu 2:8). Digam para eles que seria um absurdo eles imaginarem que um Pastor consciente de sua 
chamada e do seu ministério seja capaz de estimular a traição, a falta de consideração cristã e a 
falência do amor fraternal, incitando e ensinando os membros de suas igrejas para que votem contra 
seus irmãos na fé em favor de pessoas estranhas, em disputa dos mesmos cargos‖. 
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carta quando eu saí — eu era vice-presidente da maior igreja de 
Sergipe — que eu não aceitava aquela imposição porque a minha 
opção quem dá é Deus e eu não iria permitir que aquilo que Deus me 
deu fosse colocado em cheque porque eu estava vereador, mas 
pastor eu sou sempre e serei. Então, é essa valorização da unção 
que Deus me deu (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

A esse mesmo respeito o Pastor Roberto Morais, candidato da Igreja 

Assembleia de Deus tece o seguinte comentário: 

 

Sabemo-nos que hoje a politica há uma compreensão geral, 
principalmente nos parlamentares que existe a busca dos interesses 
de grupos, e muitos desses grupos, começaram de certa forma a 
atacar a igreja, seja ela evangélica ou não, foi ia que a igreja 
começou a se despertar e fez com que eu me envolvesse com o 
projeto politico da igreja, não somente com a pessoa indicada para 
ser o candidato, mais pelo fato de que a igreja precisava de uma 
defesa digamos assim. Os grupos alguns com certas manobras, 
outros não direta vão direta ou indiretamente atacando as igrejas 
indo de encontro aos nossos princípios, e eu posso tranquilamente 
com todo o respeito que tenho, dos grupos, mencionar ai os 
movimentos gays, Lésbica etc..., que na sua busca dos direitos por 
assim dizer acham que tem, gostariam, expressão esboçam ate em 
projeto de lei o desejo que o seu casamento seja realizado em 
igrejas evangélicas e católicas, indo de encontro aos princípios, que 
aqueles grupos evangélicos ou católicos dependem, ai foi que os 
pastores começaram a se despertar, nós precisamos ter voz, 
precisamos deixar de cruzar os braços nos envolver c as questões 
para poder ter um representante ali e não deixar que as leis não 
sejam assim facilmente, passadas, aprovadas, no congresso, 
parlamento, porque a igreja por exemplo na Europa perdeu muito por 
causa dessa questão não se envolvia de forma severa, não se 
envolvia com a politica,  não queria saber achava que algo danoso 
para igreja, acreditava em seus parlamentares e simplesmente 
apoiavam, votavam e nada mais que isso, foi quando o grupo 
formado por pessoas com ideias, verdadeiros idealistas nos 
parlamentos e faziam leis que iam de encontro as igrejas evangélicas 
hoje a igreja evangélica na Europa nada mais e do que uma agencia 
do governo ou seja se dobraram tanto, que através das leis se 
tornaram agencia governo, um pastor na Europa e pago pelo 
governo, ou seja aqueles dízimos, aquela oferta que e  dada na 
igreja e a gente sabe que ali vai um devido peso de fé, de emoção a 
pessoa ali esta sendo para obra de Deus, queira ou não os grupos 
espiritualizarem isso, mais nós sabemos que ali e algo consagrado 
ao senhor a finalidade é essa, alguém pode ate utilizar de má fé para 
outros fins mais eu enquanto cristão enquanto fiel ao qual 
seguimento estou dando a minha oferta o meu dizimo muito certo de 
que estou aplicando no reino de Deus de que maneira na construção 
de templos na manutenção destes templos, no pagamento dos 
obreiros que vão ao interior do estado que também vivem em 
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capitais, na manutenção, na sustentação de viúvas de obreiros, por 
que a pessoa quando passa a ser pastor não esta isento das 
dificuldades dessa vida, ele pode sofrer um acidente, ele pode sofrer 
um AVC, ele pode sofrer um desenlace, ele pode pecar e de repente 
abandonar a família, mas a família não tem culpa do erro do seu 
chefe maior? Do seu pai, do seu esposo. A igreja vem e assume 
essa responsabilidade, ou seja, a viúva, ou a pessoa que foi 
desamparada pelo chefe da família do obreiro, aquele que era 
obreiro ela é mantida pela igreja, ela é mantida ate que encontre 
alguém que possa assumir a responsabilidade da coisa de forma 
coerente, de forma correta, conforme os princípios, conforme está 
determinado em nossa lei, então foi por isso também que, nos 
achamos no dever de nos envolver, para que não sejamos assim 
entregue ou vamos ver, ao Deus dará, principalmente o exemplo da 
Europa. A Igreja hoje só pode funcionar com completa autorização 
do governo a igreja marcha caminha conforme as regras do governo, 
no Brasil também estão trabalhando essa possibilidade, tentando 
controlar as igrejas, sei que há muitas agremiações que a cada dia 
surgem novos grupos, não é através da proibição que nos vamos 
tentar, como posso dizer, não seria controlar, nos vamos verificar o 
que é certo e o que é errado, mas depois de um trabalho aberto, as 
pessoas que vão lá, verifiquem a procedência daquele líder de onde 
ele veio, por que é que ele resolveu abrir aquele trabalho, e faça sua 
denuncia por que eu confesso, eu prefiro um templo evangélico, em 
cada rua de um bairro, do que um outro trabalho que vai trazer dano 
a família, vai provocar desenlace, pode fazer com que jovens 
comecem a se envolver com as drogas, um templo evangélico é bem 
melhor (MORAIS, 21 jan. 2014). 

 

Nota-se também que o vereador Valdir Santos, também compreende que a 

conjugação entre o fato de ser pastor e político também se deu através de uma 

percepção da própria Igreja em ter uma representação na Câmara Municipal de 

Aracaju. A esse respeito observa que: 

 

Sou apenas membro da igreja Quadrangular, um líder político é uma 
consequência que as igrejas sentiam a necessidade de ter um 
parlamentar nas comunidades de Aracaju, haja vista que a câmara 
municipal é um lugar que decide o destino das pessoas é o 
legislativo que faz as leis e o parlamentar vem liderado por um grupo 
de pastores, para esse parlamentar fica mais difícil de errar, por 
exemplo, os evangélicos não têm privilégios mais também quer que a 
lei seja cumprida e foi feita para todos (SANTOS, 31 jan. 2014). 

 

Ao proceder a essa inversão de valores, os pastores passaram a organizar 

internamente os seus escolhidos e, consequentemente a comunidade para uma 
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nova empreitada, ou seja, a conquista de espaço no campo político, mas para tanto, 

todos os recursos deveriam ser disponibilizados como premissa para assegurar a 

votação necessária e, na condição de novos na cena política, sem os tradicionais 

mecanismos de compra e manipulação de votos, a estratégia foi potencializar o fato 

de ser membro de uma congregação religiosa para demonstrar confiabilidade ou 

possibilidade de renovação, ou seja, o pastor e vereador Roberto Morais observa 

que ―[...] o momento é de uma transição de um momento evangélico para um mundo 

eclesiástico‖ (MORAIS, 21 jan. 2014).  E, mais adiante permite compreender que 

houve um momento em que os líderes da Assembleia de Deus observaram a 

necessidade de atuar diretamente na seara da política, ou seja, 

 

[...] sabemos que nem sempre a igreja se envolveu com a politica, 
ajustar esses dois pilares, liderança politica e vida pastoral não têm 
sido realmente fáceis pelo fato de que algumas pessoas não aceitam 
bem não conseguem compreender a razão de um pastor evangélico 
está na vida politica exercendo um mandato, é só n verdade a 
dificuldade que eu vejo, as pessoas ainda não compreenderem e não 
saberem o motivo de estarmos ali, de forma plena (MORAIS, 21 jan. 
2014).   

 

O fato do pastor e vereador reconhecer que ainda é perceptível que algumas 

pessoas não compreendam a presença de um pastor na política, posto que exista 

uma separação formal entre o magistério religioso e o exercício do cargo público, ou 

seja, ―[...] quanto ao direcionamento das ações é tranquilo até por que a nossa forma 

de trabalhar dentro da AD em Sergipe qualquer pessoa que ocupe um cargo público 

legislativo exercendo seu mandato ele não fica completamente na direção da igreja 

não responde pela igreja ele não exerce por assim dizer seu pastorado enquanto 

líder direto [...]‖ (MORAIS, 21 jan. 2014). Isso não significa isenção total, posto que o 

agir do parlamentar também se encontra a serviço da Igreja, ou mais 

especificamente, aponta para o fato de que não se age em sociedade de forma 
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despretensiosa, ou sem interesse como diria Pierre Bourdieu (1996), ou como 

observa Max Weber em ―Ciência e política: duas vocações‖ (2007), quando se 

estabelece uma dificuldade de separar o homem de prática daquele vocacionado. 

É perceptível também que o fenômeno verificado na Igreja Assembleia de 

Deus também se irradiou para outras denominações religiosas, a exemplo da Igreja 

Quadrangular, quando se considera a seguinte observação do vereador Valdir 

Santos: 

 

Olhe, os evangélicos se aproximaram da política vendo a 
necessidade de muitas vezes, por exemplo, leis sendo constituídas 
nos parlamentos, no legislativo e muitas vezes vai de encontro a fé 
cristão, principalmente com relação as igrejas evangélicas e nós nos 
sentimos descriminados por parte de quem faz as leis, estão tendo 
muitas respostas no parlamento municipal, no parlamento estadual e 
no parlamento federal para poder realmente responder e colocar leis 
justas para todos e não leis para privilégios de alguns (SANTOS, 31 
jan. 2014). 

 

É possível explorar ainda outros aspectos da conduta do pastor (candidato ou 

cabo eleitoral), no quesito atuação. Isso pressupõe desvendar as posturas e 

relações que são travadas com a comunidade religiosa e em geral. É uma 

preocupação que permite apontar se de fato existe ou não separação entre política e 

religião. Os dados coletados indicam que não existe esta separação, apesar do 

discurso, quando afirma que: ―Ele é uma pessoa agora que vai atender convites, 

ficar livre para visitar as congregações, as filiais, e estar livre para dar manutenção o 

seu mandato ao seu projeto dentro da agremiação evangélica e as demais que 

apoiaram o projeto [...]‖ (MORAIS, 21 jan. 2014). Isso como um disfarce, quando os 

atos apontam para uma ação direta do pastor-político na conquista e manutenção do 

voto, ou ainda... 
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A comunidade evangélica tem votos suficientes para eleger até o 
dobro dos vereadores que estão aí, o dobro. Agora, ainda hoje tem 
evangélico que não vota em candidato evangélico, que tem a 
concepção de que a política é coisa do diabo; ainda tem gente que 
pensa dessa forma. Então, se os evangélicos votassem em 
evangélico, nós teríamos uma bancada em dobro porque hoje nós 
representamos um percentual de dez por cento da população, são 
mais de duzentas mil pessoas consideradas evangélicas, então, 
Aracaju tem mais de quinhentos mil habitantes. Então, se você for 
considerar que a capital tem mais de dez por cento, tenho doze por 
cento de evangélicos, representando geral de doze a quinze por 
cento, então você vai ter aí um número de eleitores que daria para 
eleger o dobro da bancada que hoje existe. Agora, infelizmente, nem 
todo evangélico vota em evangélico. Mas que daria para puder a 
pessoa, se quisesse o candidato fazer o trabalho só com o segmento 
evangélico e se houvesse uma conscientização política, era 
correspondido com o voto, mas infelizmente não existe (MORAIS, 21 
jan. 2014). 

 

Os pastores evangélicos sabiam que somente a plataforma política não 

asseguraria vitória a seus candidatos. Logo, o caminho percorrido era assegurar os 

votos na comunidade local, para tanto, nenhuma oportunidade deveria ser 

desperdiçada, por isso, sempre conseguiam incluir algum aspecto durante os cultos, 

ou no término, antes que a comunidade se dispersasse, pois havia a possibilidade 

de chamar o candidato para dar uma palavra ou mesmo o pastor fazia seu 

pronunciamento, requerendo de todos um voto de compromisso com os irmãos, a 

comunidade e a congregação. Isso sem provocar divisões ou mal-estar no conjunto 

dos fiéis. Logo, essa estratégia implica reconhecer que o político local tem mais 

chances de ser facilmente aceito pelo conjunto da população, por sua familiarização, 

diria Bourdieu (2011). Apesar do pastor que foi eleito no último pleito a vereador pela 

Assembleia de Deus, em Aracaju, apontar também algumas limitações, ou seja, 

 

Interfere sim, mas eu acredito e vi em alguns momentos, interferir 
negativamente, as pessoas ainda não sabem o motivo de um pastor 
se envolver com a política, não sabe das nossas defesas do que 
estamos ali pretendendo, ai torna-se difícil talvez por causa de uma 
cultura no Brasil de que um pastor, um padre que exerce um 
sacerdócio não deveria se envolver com qualquer outra questão, a 
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não ser com a vida eclesiástica, sacerdotal, a vida pastoral, então eu 
senti algumas dificuldades, nos sabemos que alguns estado no Brasil 
o mundo evangélico até o mundo católico está muito envolvido com 
seus representantes diretos com a politica, nós em Sergipe e no 
nordeste ainda existe aquela dúvida, primeiramente: por que? Em 
segundo lugar, será que dará certo? Por que você está apresentando 
o seu pastor para ser candidato? Por que é que eu preciso votar 
nele? Essa é a nossa, essa é a dificuldade que eu enfrentei 
(MORAIS, 21/01/2014). 

 

O engajamento dos pastores nas campanhas não era um fato novo. Ao longo 

das décadas de 1940 a 1970 as lideranças religiosas faziam um trabalho silencioso 

de orientação da comunidade para votar em candidatos ligados aos grupos políticos 

tradicionais, mas com o advento da Constituinte, na década de 1980, houve uma 

inversão de valores e, as lideranças evangélicas nacionais passaram a instigar as 

congregações estaduais a buscarem construir candidaturas próprias. A respeito 

desse envolvimento, o vereador pela Assembleia de Deus afirma que: 

 

Sabemo-nos que hoje há na politica há uma compreensão geral, 
principalmente nos parlamentares que existe a busca dos interesses 
de grupos, e muitos desses grupos, começaram de certa forma a 
atacar a igreja, seja ela evangélica ou não, foi ia que a igreja 
começou a se despertar e fez com que eu me envolvesse com o 
projeto politico da igreja, não somente com a pessoa indicada para 
ser o candidato, mais pelo fato de que a igreja precisava de uma 
defesa digamos assim (MORAIS, 21/01/2014). 

 

Atitude que reponde a um aspecto novo, ou seja, o aumento significativo de 

evangélicos na sociedade brasileira envolvidos a cada pleito como candidatos. Isso 

também corresponde a uma tentativa de resposta a dimensão simbólica da 

dominação (BOURDIEU, 2008), que impunha a esse segmento o rompimento com a 

desigualdade social, tão fortemente demarcada na sociedade brasileira entre 

católicos e não católicos, ou ainda uma forma de enfrentar posições contrárias às 

suas, a exemplo das reivindicações da população LGBT no Congresso Nacional, 

contexto que é compreendida da seguinte forma pelo vereador: 
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Os grupos e alguns com certas manobras, outros não diretamente 
vão atacando as igrejas indo de encontro aos nossos princípios, e eu 
posso tranquilamente com todo o respeito que tenho, dos grupos, 
mencionar ai os movimentos gays, Lésbica etc., que na sua busca 
dos direitos por assim dizer acham que tem, gostariam, expressão 
esboçam até em projeto de lei o desejo que o seu casamento seja 
realizado em igrejas evangélicas e católicas, indo de encontro aos 
princípios, que aqueles grupos evangélicos ou católicos defendem, ai 
foi que os pastores começaram a se despertar, nós precisamos ter 
voz, precisamos deixar de cruzar os braços nos envolver com as 
questões para poder ter um representante ali e não deixar que as leis 
não sejam assim facilmente, passadas, aprovadas, no congresso, 
parlamento, porque a igreja por exemplo na Europa perdeu muito por 
causa dessa questão não se envolvia de forma severa, não se 
envolvia com a politica,  não queria saber achava que algo danoso 
para igreja, acreditava em seus parlamentares e simplesmente 
apoiavam, votavam e nada mais que isso, foi quando o grupo 
formado por pessoas com ideias, verdadeiros idealistas nos 
parlamentos e faziam leis que iam de encontro as igrejas evangélicas 
(MORAIS, 21 jan. 2014). 

 

Esse novo reposicionamento dos evangélicos da Assembleia de Deus na 

estrutura social demarca a possibilidade de rever a distinção social (BOURDIEU, 

2008) através do voto, ou seja, é uma forma de garantir visibilidade ao segmento 

evangélico, com a premissa de resguardar seus valores no interior da sociedade. 

Postura que aparece também na fala do Pastor Roberto Morais, quando relata que: 

 

Isso só foi para dar um exemplo, mas têm outras questões, 
indicações, requerimentos, moções que nós apresentamos e se fazia 
necessário para que marcássemos presença, como casamento gay 
que teve aí, simularam um casamento gay e foi um vereador 
padrinho e eu me posicionei e repercutiu muito essa questão, à 
época. Tem muitos anos isso e a gente travou um debate, a rádio 
travou um debate muito grande nos meios de comunicação com essa 
questão. E eu marquei a posição bíblica nessa questão. Então, se 
não tivesse ninguém lá, evangélico, não iria marcar presença. Então, 
é importante que tenhamos nossos representantes para puder 
marcar presença e também, ao mesmo tempo, dá visibilidade ao 
evangélico, porque eu sou um pastor e, onde eu estou, eu estou 
pastor, sou pastor e o pastor que está chegando; o vereador, o 
deputado, é uma consequência (MORAIS, 21 jan. 2014). 

 

É uma posição que demonstra a relação ambígua entre pastor e político. Ou 

seja, inexiste uma linha que seja capaz de demonstrar em que momento é cada um 
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dos atores. Isso pode ser explicado por Pierre Bourdieu (1996) quando assevera 

sobre o agir desinteressado. Logo, o discurso religioso que impregna a candidatura, 

a própria figura do candidato que é um pastor, impõe ao mandato a defesa dos 

valores da sua comunidade de fé. Esse é um aspecto que aparece nas 

candidaturas, mesmo que o eleitor não diga que esse foi um critério importante, o 

comentário do referido Pastor é um indício cabal dessa situação. Assim, a 

orientação de escolher pastores para se candidatarem em nome da Igreja, é uma 

norma presente também em Aracaju, com os pastores encabeçando a candidatura 

ou assumindo o papel de cabos eleitorais. 

 

2.3 Os escolhidos 

 

A fórmula utilizada para definir o candidato é algo muito próprio de cada 

denominação religiosa, ou seja, na Igreja Universal do Reino de Deus a cúpula da 

Igreja define aqueles que irão se candidatar, enquanto na Assembleia de Deus essa 

tarefa é mais complicada e depende de inúmeros fatores (MACHADO, 2006), ou 

seja, entre 1986 e 2010 a cúpula definia quem iria ser candidato pela Igreja, mas em 

2012, essa orientação mudou radicalmente, ao definir que os interessados 

estruturariam suas candidaturas e, assim apresentariam à comunidade, ou seja, 

impôs a todos concorrer pelos votos dos fiéis38. Isso indica que uma situação de 

pluralidade39 passou a vigorar no interior da Igreja Assembleia de Deus, como 

                                                
38

 Aqui merece um parêntese, para se pensar quem são os fiéis e as possibilidades de uma 
candidatura, especialmente quando se considera que a Assembleia de Deus é formada pelos: ―[...] 
mais pobres, mais sofridos, mais escuros e menos escolarizados da população, isto é, os mais 
marginalizados‖ (MARIANO, 1999, p. 12).  
39

 Para Peter Berger (1985, p. 149), ―a característica-chave de todas as situações pluralistas, 
quaisquer que sejam os detalhes de seu pano de fundo histórico, é que os ex-monopólios religiosos 
não podem mais contar com a submissão de suas populações. A submissão é  voluntária e, assim, 
por definição, não é segura. Resulta daí que a tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta 
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adequação da hierarquia ao cenário democrático que vive a sociedade brasileira. 

Isso também pode indicar que ―[...] a maior proliferação de religiões e denominações 

é sinal moderno de desencantamento e não de reencantamento do mundo [...]‖ 

(CAMPOS, 2010, p. 117). 

A nova orientação quanto aos candidatos a representarem a Igreja 

Assembleia de Deus abriu espaço para novas possibilidades no jogo político no 

interior do círculo evangélico em Aracaju. É um contexto que exige certa 

aproximação com o campo político e, isso escapa do modelo construído na década 

de 1980, quando os candidatos evangélicos destoavam da cena política tradicional, 

ao se apresentarem como novatos. 

Entre os aspectos que afloram como pitorescos aos evangélicos destacam-se 

ser membro da Congregação, ter uma oratória que cative as massas e, uma 

aproximação quase que íntima junto às lideranças das Igrejas. Entretanto, no início 

da década de 1990, as lideranças da Igreja Assembleia de Deus tentaram escolher 

seus candidatos através de plebiscitos. A tentativa logrou êxito parcial, posto que o 

mesmo não signifique adesão dos membros às candidaturas e, ao longo do tempo 

essa medida foi sendo abandonada e, atualmente o apoio dirigem-se mais àqueles 

que demonstram possuir condições reais para abocanhar uma parcela do eleitorado 

interno e externo aos seus muros, ou seja, demonstre perspicácia na proposta para 

assegurar os interesses40 da Congregação, como assevera Pierre Bourdieu (1996) 

sobre a atuação dos sujeitos na sociedade. A respeito da inserção da Assembleia de 

                                                                                                                                                   
pela autoridade, agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser ‗vendida‘ para uma 
clientela que não está mais obrigada a ‗comprar‘. A situação pluralista é, acima de tudo uma situação 
de mercado. Nela, as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições religiosas 
tornam-se comodidades de consumo. E, de qualquer forma, grande parte da atividade religiosa nessa 
situação vem a ser dominada pela lógica de mercado‖. 
40

 Na concepção de Pierre Bourdieu não existe agir desinteressado (1996). 
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Deus de Aracaju no pleito eleitoral, o Pastor Daniel Fortes, o primeiro candidato 

narra este momento da seguinte forma: 

 

Olha, primeiro foi a insistência de um pastor amigo, que ele dizia: 
―Daniel,...‖. Esse pastor veio do Rio e não entendia porque a Câmara 
de Vereadores de uma capital não tinha um representante 
evangélico. Ele não entendia isso e ele admirava meu trabalho. Ele 
disse: ―Daniel, você é a pessoa que tem condições de ganhar‖. E ele 
dizia também que é preciso ter alguém lá, um representante. E eu 
relutei, relutei, mas depois eu refleti: ―É verdade! A gente está 
perdendo espaço‖. Eu acho que, se eu não tivesse aceitado à época, 
nós talvez não teríamos um número expressivo de vereadores em 
Aracaju como tem agora. Então, acho que abrimos caminho e acho 
que nós... eu dei a minha parcela de colaboração e não me 
arrependo, porque a gente fez por onde, não me desviei em nenhum 
momento e aprovei o mandato para puder fazer leis justas, que até 
hoje essas leis estão em vigor; por exemplo o Plano Diretor da nossa 
cidade, se não fossem as emendas que eu entrei para puder 
melhorar a redação e mudar alguns artigos, alguns itens, nós hoje 
teríamos grande dificuldade para construir templos (FORTES, 21 jan. 
2014b). 

 

Nota-se que a inserção da Assembleia de Deus em Aracaju no campo político 

ocorreu como um desdobramento da orientação nacional e, isso implica em 

reconhecer o quanto a incitação do pastor do Rio de Janeiro foi fundamental para 

cativar a liderança local a pensar na possibilidade de uma representação no 

legislativo municipal da Capital. E, no computo das caraterísticas que o candidato 

evangélico precisa portar, o Pastor salienta o seguinte: 

 

Eu não acho que deve você votar simplesmente porque é irmão, 
porque se a pessoa não tiver testemunho, não for vocacionado, vai 
ser uma tragédia, vai nos representar mal. Então, não votar 
simplesmente porque é irmão, mas é um irmão que trabalha? É um 
irmão que tem vida? É um irmão que foi vocacionado para a política? 
Precisa fazer essas indagações para que esse irmão não venha nos 
representar de forma que a gente venha nos envergonhar desse 
representante que não foi vocacionado para a política, e sim foi um 
aproveitador. Aproveita porque a igreja às vezes tem um número 
considerável de membros e aí a pessoa bota o nome e vem com 
aquele discurso: ―Olhe, irmão vota em irmão‖. Então eu acrescento, 
irmão vota em irmão que trabalha, irmão vota em irmão que tem 
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caráter, irmão vota em irmão que tem vocação para a política; não é 
simplesmente porque é irmão (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

Isso implica reconhecer que os escolhidos de 2012 são justamente aqueles 

que já possuem mandato, ou estão sendo apoiados por políticos com esta 

investidura, por exemplo, vereadores ou deputados. Em relação à vereadora Daniela 

Fortes, membro da Igreja Internacional da Graça e filha do ex-vereador Daniel 

Fortes, já possui um mandato na Câmara Municipal de Aracaju, mas ao relatar o 

processo de escolha do seu nome afirma que: 

 

No momento em que o meu pai, ele decidiu sair da... Não digo, 
assim, da vida pública. Por um momento, ele reuniu nossa família e 
disse que não seria mais candidato. E eu realmente sou a filha mais 
nova e eu me aproximei porque, quando ele disse lá em público, pra 
toda a nossa família ouvir, e dizer: ―Olha, eu não serei mais 
candidato a vereador. Estou pensando seriamente em sair da 
política. Eu não quero‖. E aí eu me levantei (me lembro como hoje), 
me levantei na mesa e disse: ―se o senhor não for candidato, eu 
serei‖. Mas, na verdade eu estava só encorajando ele porque eu 
queria que ele fosse o candidato, porque eu, sabe, creio na história 
de vida dele, na sinceridade, na seriedade do trabalho dele. Então, 
quando ele disse isso... Se o senhor não for, eu vou, mas só para 
encorajá-lo, na verdade. Eu estava, realmente, tremendo de medo. E 
aí ele disse: ―Você tem coragem?‖. Eu disse: ―Eu tenho‖. Eu sou a 
mais nova, caçula, mas, eu acho, fui a mais corajosa. Os meus 
irmãos não quiseram. Aí, quando ele bateu o martelo e disse: ―Eu 
não serei. Você vai ser candidato?‖ Aí eu disse: ―Vou‖. Mas quando 
eu cheguei em casa (eu não vou mentir), eu chorei muito, eu fui orar, 
chorei, chorei nos pés do Senhor e disse: ―Meu Deus, se for da sua 
vontade que eu seja candidata, eu gostaria de ter uma resposta, de 
obter realmente um resposta se eu seria candidata ou não. Você 
sabe que eu não tenho vaidade, eu não tenho obsessão por nada. 
Não sou uma pessoa que me ligo muito em bens materiais‖. Deus 
conhece meu coração e Ele sabia da sinceridade do meu coração 
naquele momento que eu dizia: ―Não tenho, Senhor, não tenho 
vaidade pra isso, mas eu não acho justo que meu pai deixe a 
política‖. Então, foi por uma causa realmente de tradição de família 
que eu não quis que realmente se acabasse. E aí, eu orei muito e 
obtive uma resposta de Deus: ―Olha, vá em frente‖. Que Deus iria me 
abençoar (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Isso corresponde ao que Pierre Bourdieu (1996) denomina de possibilidades 

das três formas de manifestação do capital cultural, ou seja, o fato de se encontrar 
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incorporado, objetivado ou ainda institucionalizado. No caso dos candidatos da 

Assembleia de Deus, as lideranças têm optado por apoiar aqueles que já se 

encontram institucionalizados, ou seja, mantêm um vínculo perene com a 

Congregação. Isso pode ser comprovado através da fala do Pastor Roberto Morais, 

ao afirmar que: 

 

Eu gostaria de começar lembrando um pouco a forma que a 
Assembleia de Deus utiliza para administrar a igreja como um todo: 
na área espiritual, na área, também, administrativa propriamente dita. 
A Assembleia de Deus ainda preserva alguns princípios do passado. 
E quais são esses princípios? De termos Deus como nosso 
orientador, ou seja, tudo nós fazemos debaixo de muita, muita 
oração. Os nossos membros, nossos fiéis ficam aguardando o 
resultado do ministério, que, na verdade, é a representação da igreja, 
dos fiéis. Na mudança de pastores, na apresentação de novos 
pastores, nós não esperamos a pessoa se preparar e dizer: ―Eu já 
posso ser um pastor‖. Não, nós aguardamos em Deus, ou seja, 
aquela pessoa, mesmo já destacada, que toda a igreja entende que 
ali, futuramente, tem um pastor, mas aguarda o ministério, entender 
a hora certa de consagrar. É mais ou menos assim que passa 
também a decisão para um candidato, dentro da Assembleia de 
Deus, a um cargo público, político, eleitoral. O ministério indica, mas 
isso não quer dizer que o ministério proíbe qualquer pessoa de sair 
candidato. Agora nós estamos restringindo a indicação a um 
parlamentar que seja pastor pelo seguinte fato: quando a Assembleia 
de Deus começou a se envolver com a vida política, com os projetos 
políticos, eleitorais, nós também lembramos de igrejas antigas, 
igrejas pioneiras no Brasil, que já vinham nesse processo. Então a 
gente aprende com as pessoas, com seus erros e os seus acertos. E 
o que houve? Muitas vezes, igrejas apontavam um membro comum, 
com todo respeito, pra sair candidato por aquela igreja e, de repente, 
depois que aquele membro... e não tinha responsabilidade de... 
porque não era um pastor, não tinha completa, total 
responsabilidade, porque não era alguém totalmente ligado ao 
ministério pastoral... aquela pessoa, mais tarde, decepcionava a 
igreja, o ministério. E, sem citar nomes, mas num passado não tão 
distante, houve esse problema aqui em Aracaju, problema 
gravíssimo. A pessoa, às vezes não era nem membro da igreja, mas 
um frequentador, um congregado — a nossa nomenclatura, a nossa 
forma de dizer. Um congregado: ele ia, olhava os cultos, participava 
um pouco, mas não tinha total envolvimento, responsabilidade com 
aquele grupo. Foi indicado por aquele grupo para sair candidato, saiu 
candidato, saiu vitorioso, foi vitorioso naquele pleito, e aí veio a 
decepção. Quando vem a decepção, ninguém quer saber se foi um 
caminho que ele mesmo decidiu trilhar. As pessoas logo dizem: ―Foi 
o crente, foi daquela igreja. Foi evangélico e todo o grupo ali também 
é do mesmo jeito‖. Então, a Assembleia de Deus, em Aracaju 
especialmente, em Sergipe, resolveu que os nossos candidatos 
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indicados aos membros fosse um pastor. Primeiro, porque ele vive 
da obra. E quando eu digo viver da obra, ele ganha da igreja. Se ele 
der um passo errado lá na frente, ele vai ter que voltar e se redimir 
porque sabe que a vida dele está nas mãos do ministério, está nas 
mãos da igreja. Ele vai ter que tomar todo cuidado. Quando ele for 
tomar uma posição lá na frente, ele precisa primeiro consultar o seu 
ministério. E ele sabe que será punido, ele sabe que poderá voltar 
para casa com uma mão na frente e outra atrás, vamos dizer assim. 
Ou seja, não terá mais igreja para dirigir, e como vai manter a sua 
família? E vai viver do quê? Ele tem de tomar esses cuidados. Então, 
ficou mais fácil para o ministério controlar isso indicando um pastor, 
porque ali ele conhece os princípios da igreja; ele conhece os 
princípios bíblicos; ele conhece os costumes do seu ministério; ele 
tem todas as condições de, digamos assim, não escandalizar, não 
chamar a atenção de forma negativa; ele reúne mais condições. Mas 
essa indicação — eu quero deixar isso bem claro — não quer dizer 
que o membro é forçado a votar naquela pessoa, mas o ministério 
está, pelo menos, cumprindo com a sua responsabilidade: ―Olhe, nós 
estamos indicando esse. Esse aqui nós temos controle. Esse aqui foi 
sabatinado. Esse aqui tem todo histórico de vida. Este aqui nós 
temos a documentação dele. Ou seja, está em nossas mãos. Nós 
temos a responsabilidade também, um passo que ele for dar ele vai 
nos consultar primeiro‖. E tudo isso eu tenho cumprido em meu 
mandato, ou seja, qualquer decisão polêmica eu consulto meus 
líderes, meus pastores aqui em Sergipe, em Aracaju porque estou na 
esfera municipal. Se eles disserem não vote nisso aí, eles vão me 
dar respaldo diante dos partidos que fazem a coligação, do nosso 
representante municipal, no caso o gestor do município, o prefeito de 
Aracaju; e vão também me dar um respaldo dentro das igrejas: 
―Olhe, nós falamos para o pastor Roberto Moraes votar assim, assim, 
assim; e nós assumimos, nós estamos aqui justificando porque ele 
teve que proceder dessa forma‖. Caso contrário, eles não vão me dar 
esse respaldo, eles não vão me ajudar, vão dizer: ―Olhe, Pastor 
Roberto fez isso isoladamente‖ e a gente já perde muito com isso 
(MORAIS, 21 jan. 2014). 

 

Nota-se, também, que um vereador da legislatura anterior optou por sair da 

vida pública, mas em seu lugar indicou a filha41. Isso demonstra outro aspecto que 

                                                
41

 Daniela Fortes narra esse episódio da seguinte forma: ―No momento em que o meu pai, ele decidiu 
sair da... Não digo, assim, da vida pública. Por um momento, ele reuniu nossa família e disse que não 
seria mais candidato. E eu realmente sou a filha mais nova e eu me aproximei porque, quando ele 
disse lá em público, pra toda a nossa família ouvir, e dizer: ―Olha, eu não serei mais candidato a 
vereador. Estou pensando seriamente em sair da política. Eu não quero‖. E aí eu me levantei (me 
lembro como hoje), me levantei na mesa e disse: ―se o senhor não for candidato, eu serei‖. Mas, na 
verdade eu estava só encorajando ele porque eu queria que ele fosse o candidato, porque eu, sabe, 
creio na história de vida dele, na sinceridade, na seriedade do trabalho dele. Então, quando ele disse 
isso... Se o senhor não for, eu vou, mas só para encorajá-lo, na verdade. Eu estava, realmente, 
tremendo de medo. E aí ele disse: ―Você tem coragem?‖. Eu disse: ―Eu tenho‖. Eu sou a mais nova, 
caçula, mas, eu acho, fui a mais corajosa. Os meus irmãos não quiseram. Aí, quando ele bateu o 
martelo e disse: ―Eu não serei. Você vai ser candidato?‖ Aí eu disse: ―Vou‖. Mas quando eu cheguei 
em casa (eu não vou mentir), eu chorei muito, eu fui orar, chorei, chorei nos pés do Senhor e disse: 
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se aproxima da prática dos políticos tradicionais, quando é regra a continuidade na 

vida pública através dos descendentes. Atitude que em nada assemelha ao discurso 

corrente entre os evangélicos, que apregoam uma prática de respeito aos valores 

cristãos, em que os mais aptos devem ser escolhidos para representar a 

comunidade e, essa escolha encontra-se atrelada ao fato do material de campanha 

atrelar informações que se prendem ao imaginário do eleitor, especialmente em 

relação ―[...] a referência às comunidades confessionais, geográficas e ocupacionais 

como um mecanismo para indicar à condição de pertencimento do candidato e/ou as 

afinidades simbólicas com os eleitores [...]‖. A autora também observa a importância 

que é atribuída ao fato do mesmo ser Pastor, ou seja, ―[...] sinaliza que o candidato 

compartilha do ethos e da visão d emundo do grupo evangélico para o qual a 

campanha foi dirigida, mas também destacaria a autoridade do especialista do 

sagrado‖ (CAMPOS, 2006, p. 34). Na realidade aqui se encontra uma chave 

importante para a interpretação se considerar o conceito de representação política 

em Pierre Bourdieu (2010), que aparece através de dois tipos, ou seja, o que se 

detém e o que se obtém o título pessoal por delegação (Pastor, candidato). O 

primeiro pode ocorrer pela simples notoriedade ou capital heroico, como resultado 

de uma ação durante momentos de crise. Assim, os candidatos a cargos públicos 

em geral lançam mãos desses recursos para se legitimarem. 

Os dados demonstram que não existe uma fórmula específica que defina 

como um evangélico deva ser escolhido para concorrer a um cargo público por seus 

pares. As únicas coisas que são pertinentes considerar é a aproximação com as 

                                                                                                                                                   
―Meu Deus, se for da sua vontade que eu seja candidata, eu gostaria de ter uma resposta, de obter 
realmente um resposta se eu seria candidata ou não. Você sabe que eu não tenho vaidade, eu não 
tenho obsessão por nada. Não sou uma pessoa que me ligo muito em bens materiais‖. Deus conhece 
meu coração e Ele sabia da sinceridade do meu coração naquele momento que eu dizia: ―Não tenho, 
Senhor, não tenho vaidade pra isso, mas eu não acho justo que meu pai deixe a política‖. Então, foi 
por uma causa realmente de tradição de família que eu não quis que realmente se acabasse. E aí, eu 
orei muito e obtive uma resposta de Deus: ―Olha, vá em frente‖. Que Deus iria me abençoar‖ 
(FORTES, 21 jan. 2014a). 
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lideranças e o fato de ser evangélico. As demais é uma mescla entre proselitismo, 

jogo de bastidores, capacidade de articulação, inserção social, especialmente 

através de programas de rádio e televisão. Enfim, é um conjunto de condições que 

podem ou não estarem juntas, como se observa na fala de uma vereadora eleita:  

 

Eu anunciei em algumas reuniões que eu comecei a fazer com 
pastores, líderes. Comecei a anunciar... Colocamos nosso nome à 
disposição, pesquisamos muito pra saber se o público aceitaria e 
houve realmente, assim... O povo abraçou. Houve uma grande 
adesão, senão... ―Você, sua família tem credibilidade, Vocês são 
uma família que realmente gosta de trabalhar em prol do povo...‖ 
(FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Esse trabalho em prol do povo é uma referência ao programa de rádio 

comandado pelo pai (pastor) e, em seguida por sua filha que seria mais adiante 

vereadora. Assim, nota-se que o uso do rádio e da televisão foi fundamental para se 

equalizar o jogo no campo político, entre políticos tradicionais e evangélicos. Isso 

corrobora com o pensamento de Pierre Bourdieu (2011), quando compreende que, 

especialmente, a imagem veiculada pela televisão permite romper com as 

desigualdades de capital simbólico, posto que os grupos estabelecidos no campo 

político há mais tempo dispõem de uma série de instrumentos que permitem 

convencer o eleitorado a votar em seus candidatos. E isso significa reconhecer que 

se encontra em curso uma luta simbólica que o candidato precisa ter condições de 

travar, e sair vitorioso em nome de seu grupo político, que é também evangélico. 

A habilidade que o evangélico galgou ao longo do tempo passava antes pela 

escolha da hierarquia da Igreja Assembleia de Deus, mas algo novo surgiu em 2012. 

Os candidatos pela primeira vez tiveram que lançar suas candidaturas e conquistar o 

apoio dos fiéis. Isso implica um novo momento para todos. Um desafio a mais, pois 



79 

abre o universo congregacional para a polarização de candidaturas e isso aparece 

na fala do Pastor Daniel Fortes, quando avalia que: 

 

Olha, 2012 já mudou muito o cenário porque a maioria dos que foram 
eleitos e dos que concorreram também e não foram eleitos, não foi 
um processo de escolha da instituição; foi um processo de 
apresentação do nome do próprio candidato à comunidade. Quer 
dizer, o papel se inverteu, porque, no passado, o processo era 
grandes igrejas indicarem um nome para concorrer; agora, não, é a 
própria pessoa que demonstra interesse de ser candidato e coloca o 
seu à apreciação e, pelo que eu tenho conhecimento, o processo 
está se dando por esse lado. Não é pelo lado da cúpula da igreja, do 
pastor, do conselho da igreja indicar, mas é quando existe alguém 
que se predispõe a uma candidatura, então, aprecia o nome para 
poder ter o apoio ou não da cúpula da igreja. Então, o processo está 
sendo feito, ultimamente, por aí (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

E, liberando seus membros a pensarem um projeto político que passa a ser 

pessoal, qual teria sido o motivo que levou a Assembleia de Deus a adotar esta 

decisão? A resposta é dada pelo Pastor Daniel Fortes, ao afirmar que: ―hoje está 

difícil à igreja apresentar um nome porque existem muitos pretendentes e para isso 

não ser um problema para a igreja, Eu considero que a cúpula, liderança, prefere 

não apresentar quem já é pretendente, quem já é pretendente ser apresentado‖ 

(FORTES, 21 jan. 2014b). 

A predisposição do candidato não é um ato isolado. Ao contrário, as 

entrevistas demonstram que o projeto político precisa estar amadurecido no interior 

da comunidade, caso contrário o apoio dificilmente surgirá. Isso aponta para a 

necessidade de novas estratégias para assegurar a vitória, o que justificaria o 

caminho trilhado por Daniela Fortes, ao ir buscar votos em outra denominação 

religiosa (Internacional da Graça). 
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2.4 Os candidatos eleitos 

 

É pertinente considerar também informações gerais sobre os candidatos 

eleitos no pleito 2012, para a Câmara Municipal de Aracaju, quando se observa a 

existência de 24 vagas, com um total de 428 candidatos (dados do TSE)42 e cinco 

evangélicos foram eleitos. Assim, a seguir serão fornecidos os seguintes dados: 

nome do candidato completo, registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), 

nome da campanha, partido e material de divulgação. 

Daniela dos Santos Forte (Daniela Fortes), 31 anos (19/09/1980), natural de 

Aracaju, casada, comerciante (ótica na Avenida Barão de Maruim, com Rua 

Lagarto). Concluiu o ensino médio, além de ser filha do pastor da Igreja Batista Betel 

ex-vereador de Aracaju (1996-2013). É filiada ao Partido da República (22 é o que 

corresponde ao registro do Partido Político no Tribunal Superior Eleitoral - TSE). E, 

na eleição de 2012 concorreu com o nº 22770, pela Coligação ―Aracaju mais feliz‖, 

composta pelos seguintes partidos: PR, PPL, PSL e PTC. Nota-se ainda que a 

referida candidata informou ao TRE-SE a quantia de R$ 300 mil, referente aos 

gastos de campanha. E, em sua campanha utilizou os seguintes ―santinhos‖: 

 

                                                
42

 Este dado foi recolhido junto ao site do TSE, no seguinte endereço: 
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaU
FSelecionada=SE. 
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Fonte: Campanha da Vereadora Daniela Fortes, 2012. 

 

 

Nome do Candidato Nome para urna Número Situação Partido Coligação 

Daniela dos Santos Fortes  Daniela Fortes  22770  Deferido  PR  Aracaju Mais Feliz  
Fonte: TSE, 2012. 
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Fonte: TSE, 2012. 

 

Jony Marcos de Souza Araújo (Pastor Jony), natural de Ponta Porã, no 

Estado do Mato Grosso do Sul, nasceu no dia 30 de setembro de 1978 (34 anos), 

possui ensino médio completo e concorreu a reeleição em 2012 pela Coligação: 

―Aracaju vai seguir em frente‖ (PRB, PSD, PSB). O seu registro no TRE-SE foi 

10123 (PRB - Partido Republicano Brasileiro). É apoiado oficialmente pela Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD). E, segundo informações do TRE-SE foram 

gastos R$ 300 mil para se reeleger. E, declarou como bens um apartamento e um 

veículo, num total de 320 mil reais. Abaixo seguem os ―santinhos‖ da campanha 

eleitoral, vejamos: 
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Fonte: Campanha do Vereador Jony, 2012. 

 

Nome do Candidato Nome para urna Número Situação Partido Coligação 

Jony Marcos de Souza 

Araújo  
Pastor Jony  10123  Deferido  PRB  

Aracaju Vai Seguir em 

Frente  
Fonte: TSE, 2012. 
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Fonte: TSE, 2012. 

 

Pastor Roberto Morais Oliveira Filho (Pastor Roberto Morais), nasceu em 

Aracaju no dia 15 de junho de 1973 (39 anos), casado, dois filhos, ensino superior 

incompleto (jornalismo) e concorreu a uma vaga a Câmara Municipal de Aracaju em 

2012 sob o número 22123 pela Coligação: ―Aracaju Mais Feliz‖ (PSL, PR, PTC, PFL) 

e, informou ao TSE que iria gastar em torno de R$ 300 mil, enquanto o seu 

patrimônio estava orçado em 90 mil reais. 
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Fonte: Campanha do Vereador Pastor Roberto Morais, 2012. 

 

 

Nome do Candidato Nome para urna Número Situação Partido Coligação 

Roberto Morais Oliveira 

Filho  

Pastor Roberto 

Morais  
22123  Deferido  PR  

Aracaju Mais 

Feliz  
Fonte: TSE, 2012. 
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Fonte: TSE, 2012. 

 

Valdir dos Santos (Valdir Santos) nasceu em Japaratuba (SE), no dia 

04/08/1958 (54 anos), casado, seis filhos, ensino médio completo, membro da Igreja 

Quadrangular, funcionário da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), onde 

ocupa o cargo de diretor de transportes, além de exerce a função de radialista. 

Concorreu a reeleição com o número 70123 na Coligação: ―Aracaju seguirá em 

frente‖ (PDT e PT do B) e, informou ao TSE que iria gastar R$ 300 mil, enquanto o 

seu patrimônio estava estimado em R$ 96.383,12. 
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Fonte: Campanha do Vereador Valdir Santos, 2012. 

 

 
Fonte: Campanha do Vereador Valdir Santos, 2012. 
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Nome do Candidato Nome para urna Número Situação Partido Coligação 

Valdir dos Santos  Valdir Santos  70123  Deferido  PT do B  Aracaju Seguirá em Frente  
Fonte: TSE, 2012. 

 

 
Fonte: TSE, 2012. 

 

Emília Correia Santos (Emília Corrêa) nasceu no dia 28/07/1962, no município 

de Lagarto (SE), divorciada, defensora pública (advogada). Concorreu a uma vaga a 

Câmara Municipal de Aracaju com o número 25540, junto a Coligação: ―A Força do 

Voto‖ (PTB / PTN / DEM). A mesma declarou um patrimônio de R$ 236.448,06 e, um 

gasto em campanha de 500 mil reais. 

 

Nome do Candidato Nome para urna Número Situação Partido Coligação 

Emília Correa Santos  Emília Corrêa  25540  Deferido  DEM  A Força do Voto  
Fonte: TSE, 2012. 
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Fonte: TSE, 2012. 

Este material e as demais estratégias de campanha são trabalhadas no 

capítulo III. Isso se faz necessário para averiguar a relação dos evangélicos com o 

campo político. 
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CAPÍTULO III 

Discursos e estratégias de campanha 
 

 

O discurso e as estratégias de campanhas mudaram muito ao longo de três 

décadas de candidaturas evangélicas no Brasil e Aracaju. Em parte, como resposta 

ao fracasso nas primeiras tentativas, ou pela própria dinâmica dos pleitos que 

passaram a incorporar novos elementos midiáticos que forçaram uma reviravolta no 

modelo de conquista de votos, com consequente aproximação de novos 

instrumentos, a exemplo do uso do rádio, da televisão e, mais recentemente a 

internet, sem o discurso ―raivoso‖ que era a marca dessas candidaturas nos pleitos 

da década de 1980 e 1990, ou seja, ―[...] a intransigência proselitista desses 

evangélicos no plano cultural se tornaria um sinal de possível intolerância e 

antiliberalismo no plano político-institucional [...]‖ (BURITY, 2006, p. 175). Tudo isso 

está diluído em novo formato de discurso, enquanto estratégia que procura dialogar 

com todos. 

É no contexto das mídias que o discurso evangélico ortodoxo se diluiu em 

uma espécie de defesa de valores da cidadania. Isso implica reconhecer uma 

abertura para o diálogo com outros segmentos não evangélicos43, ou a supressão de 

                                                
43

 A respeito do voto não evangélico, o Pastor Jony assevera que: ―Eu trabalho muito fora da 
comunidade evangélica, eu como radialista eu faço programação de radio em quatro rádios no estado 
e ainda faço programa de TV, exata mento pra alcançar esse nicho que eu entendi que o meu, a 
comunidade evangélica foi a alavanca que me projetou, mais ela sozinha não conseguir me levar, ela 
mesmo precisa que eu chegue né, eu tenho sonhos de governar este estado alias eu ate brinco 
quando eu nasci, eu sou natural do Mato Grosso do Sul no ano de 1977, não existiam dois Mato 
Grosso, por curiosidade até o estado se dividiu em 1977, em nasci no dia 30 de setembro e o estado 
se dividiu no dia 11 de outubro e quem governava o Mato Grosso era um sergipano chamado Garcia 
Neto, que é parente de Gilson Garcia, eram três Garcia que governavam três estados do Brasil 
concomitantemente o Amapá, Mato Grosso e Sergipe e um  sergipano governava o estado do Mato 
Grosso quando eu nasci, então Sergipe ainda me deve muito eu sou só vereador ainda, né ainda 
tenho que ser governador para poder pagar a conta fechar a conta, eu sempre brinco com isso e o 
Brasil tem essa maravilha de você poder ser brasileiro em qualquer lugar você não escolhe onde 
nasci, mais escolhe onde vive, eu escolhi Sergipe pra viver pra ter meus filhos aqui eu tive uma filha e 
um filho, enterrei um filho nessa terra infelizmente Deus amou mais o meu filho do que eu acabou 
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temas polêmicos durante as campanhas, para evitar desgastes desnecessários, 

deixando-os para ao longo do mandato, ou seja, O projeto Cidadania AD-Brasil 

explicita isso da seguinte forma: ―o projeto reconhece a necessidade de estimular 

uma consciência de maior preocupação para com as questões sócio-políticas, 

incentivando uma conduta pautada na ética, no respeito ao ser humano, às 

instituições e, acima de tudo, nos princípios cristãos‖ (BANDINI, 2003, p. 72). 

Posição que se encontra na fala do Pastor Daniel Fortes, ao asseverar que: 

 

Eu acho que o voto não tem lado, muito menos religioso. Acho que é 
importante que o candidato evangélico avalie os candidatos, mas as 
pessoas lá fora também os avaliam, os observam. E a gente sempre 
teve uma fatia considerável no evangelho, que admiram nosso 
trabalho e votam conosco, independente da questão da posição 
religiosa. Eu acho que não se deve também levar por esse lado. Há 
um adágio, um dito aí, popular no meio evangélico, que ―irmão vota 
em irmão‖. Tem até um livro nesse sentido. E eu acrescentaria a 
essa frase: irmão vota em irmão que trabalha (FORTES, 21 jan. 
2014b). 

 

E, ao avaliar que o voto não se encontra necessariamente vinculado a 

ideologias religiosas, o referido Pastor também aponta para o fato da imprecisão em 

afirmar que um evangélico votaria outro membro da Igreja. Logo, o mesmo também 

ocorre em relação aos não evangélicos. Percepção que o conduz a avaliar como 

sendo plenamente possível a conquista de votos na sociedade em geral. Isso 

ocorreu, por exemplo, na eleição de 2002, à Presidência da República quando o 

                                                                                                                                                   
levando pra si, mais eu sinto prazer em dizer que amo essa terra e quero passar o resto dos meus 
dias aqui e entendo que pr4eciso trabalhar muito o pastor Jony hoje talvez seja uma das lideranças 
do meio evangélico que conseguiu se projetar fora dessa comunidade hoje eu tenho uma grande 
liderança no centro sul do estado e acabo influenciando inclusive na política local o exemplo disso é 
que nós conseguimos trazer a maior liderança do centro sul do estado que é o ex-prefeito Ivan Leite 
pra o nosso partido e consegui o apoio de Ivan Leite para a minha futura Campanha de Deputado 
Federal, isso é resultado dessa força política que nós conseguimos alcançar com o tempo, até porque 
eu aprendi na palavra de Deus que eu tenho que alargar as minhas tendas e é o que eu tenho feito, 
tenho procurado espaço fora da comunidade evangélica mais não esqueço as minhas raízes e o meu 
compromisso continua sendo o mesmo, eu preciso continuar sendo o representante da comunidade 
que me projetou isso não quer dizer que eu não possa ser representante de outras comunidades 
mais não posso perder eu meu senso‖ (ARAÚJO, 31 jan. 2014). 
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Partido dos Trabalhadores (PT) firmou um acordo com o Partido Liberal (PL) – sigla 

ligada a Igreja Universal do Reino de Deis (IURD), como aponta Joanildo Burity 

(2006) ao analisar as implicações dessa aliança neste pleito.  

Essa orientação, ao mesmo tempo, coaduna com o discurso de um candidato 

que é um cidadão temente a Deus, com boa formação moral e cristã que pede o 

voto de confiança, com o firme propósito de defender os interesses coletivos, 

independente de congregação religiosa. Isso sinaliza para uma candidatura que 

sendo evangélica, se estrutura nos bastidores com apoio de lideranças de igrejas. 

Entretanto, no horário eleitoral procura passar uma imagem de político aberto a 

sociedade em geral. Isso coaduna com a fala do Pastor Roberto Morais, quando 

assevera acerca do voto não evangélico, ou seja, 

 

São sim, são semelhantes. Porque nossa defesa inicial, como eu 
disse, é... Eu, no meu caso específico, nós trabalhamos a família, 
nós defendemos um padrão tradicional de família. E essa mensagem 
nós levamos, levamos para todos. É preciso ter alguém que olhe os 
princípios bíblicos e os padrões da igreja, porque se nós formos olhar 
bem, isto aí é um interesse geral, tanto do evangélico como do 
católico. Então, por que diferenciar o discurso? Não, nós levamos 
essa proposta, além, claro, do que é um dever nosso: evitar, fazer de 
tudo para que não haja corrupção e lutar para que o cidadão possa 
ter uma certa qualidade de vida. Isso passa também, tendo leis mais 
justas, leis no que diz respeito também a punições mais severas para 
aquela pessoa que de alguma maneira provocou, produziu atos de 
corrupção. Então, como são, por que não dizer, ideias ou ideais que 
tanto o católico como o evangélico, o espírita etc. defende, nós 
levamos o discurso para todos, o mesmo discurso (MORAIS, 21 jan. 
2014). 

 

É evidente que o candidato pode desenvolver o discurso em dois momentos 

bem distintos. O primeiro na condição de Pastor e, aqui algum tempo antes do pleito. 

É quando procura construir uma imagem junto aos evangélicos, especialmente de 

pessoa esclarecida, instruída e inspirada por Deus. E, um segundo momento as 

palavras e gestos precisam ser mais aprimorados para atingir não só o voto 
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evangélico, mas um público que consiga elegê-lo. Isso implica reconhecer que o 

modus operandi na condição de religioso não é suficiente para assegurar o êxito na 

eleição. Assim, o caminho trilhado pela candidata da Assembleia de Deus, na 

Eleição de 2012, foi apontar o quanto poderá estar fazendo durante a legislatura e, 

para assegurar essa fala, optou em demonstrar as ações que já vinham sendo 

desenvolvidas na associação fundada pelo pai (ex-vereador), quando atuou como 

assessora parlamentar. 

O uso de ações beneficentes não é primazia dos evangélicos, mas uma 

prática amplamente difundida na cultura eleitoral brasileira. Em alguns momentos 

com forte crítica, mas em outros com defesa, como se observa no estudo de Maria 

das Dores Campos Machado (2006), em que a filantropia pode extrapolar a ética 

cristã e ser apenas mais uma parte da ação do candidato que a realizava antes do 

pleito. Entretanto, pondera sobre as implicações que esse tipo de atitude pode 

oferecer ao afirmar que se constitui em: ―[...] um círculo vicioso em que o ator 

religioso utiliza o engajamento em atividades sociais da Igreja como atributo político 

para conseguir votos e, uma vez eleito, privilegia as questões religiosas e 

assistenciais [...]‖ (MACHADO, 2006, p. 43-44)44.  

Em relação às estratégias utilizadas pelos candidatos evangélicos em 2012, o 

Pastor Daniel Fortes assegura que: 

 

Eu acho que as estratégias que podem ser utilizadas por qualquer 
candidato é o serviço prestado. Não tem estratégia melhor do que 
você ter o que apresentar [começado antes da campanha]. Não é 
apenas promessa de campanha. Eu acho que não é a questão do 
puro dizer que vai fazer: ―Vou fazer isso. Vou fazer aquilo‖. Mas é 
como cidadão, como pai de família, como cristão. O que é que essa 
pessoa tem feito? Essa pessoa deve analisar a história. Então, a 
estratégia, no meu entendimento, que funciona melhor, é quando o 

                                                
44

 Essa é uma constatação em relação a cidade do Rio de Janeiro, que precisaria de um esforço 
maior para se constatar em relação a Aracaju. 
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candidato tem o que apresentar para a sociedade, de concreto. Eu 
acho que essa questão de promessa, prometer o que vai fazer, o 
pobre já está saturado disso aí. Isso aí não funciona em minha 
opinião (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

A posição do referido Pastor Daniel Fortes coaduna com suas práticas antes 

das eleições no programa de rádio e, mais especificamente nas ações 

desenvolvidas pela associação sob a sua responsabilidade. E, em relação às 

eleições anteriores observa que: 

 

Muitas mudanças. Tanto é que nessa eleição de 2012 a Câmara foi 
renovada e essa renovação ocorreu com pessoas que vieram da 
comunidade, que vieram do povo, pessoas que não tinham poder 
econômico, não foram apoiadas por grandes líderes e ganharam a 
eleição. Então, a cada processo eleitoral o povo está mudando. 
Então, essa campanha 2012 serviu de exemplo, porque teve gente 
que já estava cantando a vitória, gente que gastou muito dinheiro, de 
grandes grupos econômicos e políticos, e perdeu a eleição. 
Enquanto pessoas que vieram do povo, que vieram das 
comunidades, que até não eram acreditadas, que as pessoas não 
acreditavam que elas iriam ganhar, ganharam a eleição e isso é uma 
lição que deu para a classe política de Aracaju, espero que sirva para 
todo o estado de Sergipe. Claro que eu estou me inspirando em 
Aracaju, que começou essa mudança. Se você for analisar os 
políticos que ganharam a eleição, uma boa parte veio das camadas 
do povo, das periferias; e gente que estava aí com a elite, com 
grandes padrinhos políticos, muito dinheiro, perdeu a eleição 
(FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

A avaliação do Pastor Daniel Fortes coaduna com as análises políticas que 

reconhecem mudanças significativas no legislativo e executivo aracajuano. E, entre 

as causas dessa mudança está a reação da população ao modelo de gestão 

empreendida pelo Grupo de Marcelo Deda, que passou a demonstrar fadiga diante 

da baixa qualidade dos serviços prestados à população. 
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3.1 Estratégias e trabalho do voto dentro da Igreja 

 

O voto é trabalhado dentro da Igreja em diferentes frentes. Pode ocorrer logo 

após os cultos, quando o Pastor abre o espaço para o candidato falar à comunidade, 

ou em reuniões marcadas com essa finalidade. Além disso, essa estratégia procura 

maximizar uma característica básica entre os evangélicos, ou seja, os encontros 

semanais45. Isso aparece na percepção da vereadora Daniela Fortes46 ao afirma 

que: ―a minha estratégia foram às reuniões. Eu acredito que se não fossem as 

reuniões que eu tinha com as pessoas, abrindo a visão, tenho certeza que seria 

muito difícil a minha vitória, porque as pessoas, hoje, por exemplo, para votar num 

candidato sem conhecer é difícil, muito difícil‖ (FORTES, 21 jan. 2014a). Isso implica 

reconhecer na fala da referida candidata o estereótipo que ainda marca a relação 

entre religioso e político: 

 

Como é que eu vou votar? Se o político, hoje, infelizmente, tem uma 
fama terrível. O político não aparece. Só aparece na época de 
eleição. Então, isto contou muito, que foram as reuniões mostrando: 
a minha história de vida, de onde eu vim, como eu comecei, por que 
realmente esse é meu chamado, o que eu farei, quais são os meus 
objetivo, meu projeto. Eu tenho certeza que esse plano foi 
fundamental pra minha vitória (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Nota-se também que a estratégia das reuniões coaduna com as velhas 

práticas eleitoreiras de visitas às casas de correligionários, ou seja, amigos, 

parentes, conhecidos com o propósito de firmar uma pareceria ou reforçar os laços 

já existentes. E isso se evidencia quando se analisa a fala da candidata da Igreja 

                                                
45

 Regina Reyes Novaes (1998, p. 7), ao tratar deste tema assevera que: ―Mas, não é só pelo número 
de fiéis que os evangélicos se distinguem. Neste país de absoluta maioria católica – em que os ‗não 
praticantes‘ superam de longe os ‗praticantes‘ -, a densidade da participação semanal dos 
evangélicos nos cultos é o que mais desperta a atenção de muitos. Não é por acaso que em época 
de eleições os evangélicos se tornam também um alvo para os políticos que buscam nichos onde já 
existam votos congregados‖. 
46

 Membro da Igreja Internacional da Graça. 



96 

Internacional da Graça, mas que obteve apoio importante da Igreja Assembleia de 

Deus para a sua eleição em 2012. Especialmente quando se observa a fala: 

 

Houve. Roberto Morais teve apoio de um número considerável da 
Missão, como também a Daniela teve um número considerável de 
candidato da Missão, mesmo eu não estando lá, mas eu passei lá 
dezessete anos, eu fui vice-presidente da Assembleia de Deus 
Missão, então, eu tenho conhecimento lá, eu tenho amizade que 
ninguém pode apagar, até hoje. E alguns desses votos da missão 
foram transferidos pra Daniela. Ela foi a primeira colocada entre os 
evangélicos. A igreja a que ela pertence, que pouca gente... 
(FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

A candidata revela algo que se tornou corriqueiro nos últimos pleitos, ou seja, 

trocam-se as visitas individualizadas pela figura do cabo eleitoral, em geral, a 

liderança local que é cooptada para fazer a intermediação do voto, ou seja,  

 

Foi realmente o corpo a corpo com as pessoas. Foi realmente 
conversar, não só no auditório que eu convidava as pessoas como 
também as reuniões de bairro. Eu fiz muitas reuniões, eu acho que 
eu não sei nem contar quantas reuniões eu fazia por dia. Então, foi 
muita conversa, foi caminhar muito, ir de casa em casa conversar 
com as pessoas, mostrar, porque... E o que senti muita falta nas 
eleições, na época dos três meses da campanha, é que as pessoas 
falaram: ―Olha, você está vindo ao bairro. Que interessante! Os 
vereadores, até com mandato, não vêm aqui. Pra pedir voto eles não 
estão vindo. Não sei o que é que está acontecendo‖ (FORTES, 21 

jan. 2014a). 
 

Nota-se também que, no caso dos evangélicos, as visitas ainda continuam, 

tendo em vista que suas estratégias de convencimento mesclam assistência social, 

com o convencimento de que este é um projeto de Deus e, como tal cada cristão 

precisa dá a sua contribuição e, somente depois do pleito é que as ―graças‖ poderão 

ser recebidas, posto que o candidato seja apenas um escolhido sem grandes 

posses, igual a qualquer outro em sua comunidade. Logo, o sentimento de distância 
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entre político e comunidade vem se acentuado, a ponto da vereadora eleita pela 

Igreja Internacional da Graça afirmar que: 

 

Então o povo falava muito isto pra mim: ―Você é uma das poucas que 
vem na comunidade, que anda aqui, que ouve a gente, que vem 
pedir‖. Então isso contou muito. Foi uma estratégia forte: foi estar na 
comunidade, caminhar, fazer reuniões. Eles sentiram muita falta. É 
por isso, assim, que eu posso atribuir a alguns candidatos que 
perderam a eleição, que estavam confiando no seu próprio dinheiro, 
na sua própria força e não foram para a comunidade. Hoje o povo 
abriu muito a visão, o povo realmente, assim, amadureceu muito, 
porque a maior cobrança quando eu chegava nos bairros era essa, 
dizer: ―Olhe, até os políticos que estão lá na cadeira não aparecem 
aqui, mas você veio. Vou votar em você, só porque você esteve na 
minha casa‖. Isso fez a diferença (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Outra estratégia utilizada são os serviços prestados pelas associações, com 

caráter, em geral assistencialistas. A respeito do trabalho de assistência, Novaes 

(2012, 58) observa que: ―Se é possível visualizar um certo tipo de ―clientelismo 

religioso‖, sua caracterização deve levar em conta que se trata de uma instituição 

religiosa. No clientelismo político, seja no curral eleitoral, seja nos espaços de 

pobreza urbana, o coronel ou deputado trocam voto por proteção ou por dinheiro. Já 

o ―autoritarismo‖ e poder de ―barganha‖ dos pastores deve ser mais sutil e tolerante. 

As ideias de escolha individual e a adesão voluntária são os núcleos que produzem 

as conversões e mantêm a participação. Até porque há concorrência religiosa. Há 

hoje muitas e simultâneas ofertas de pertencimento religioso. Muda-se com 

facilidade de ―pastores‖, de templos e mesmo de denominações. Certamente, os 

espaços de agregação de evangélicos fazem diferença; apresentam-se como uma 

variável a mais a ser considerada na dinâmica eleitoral. Contudo, eleitores 

evangélicos não devem ser tratados como ―favas contadas‖. Não há garantias de 

que evangélicos votem de acordo com a orientação do pastor. Nem mesmo 
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podemos dizer que evangélicos votam sempre em evangélicos‖ (NOVAES apud 

SANTIAGO FILHO, 2012, p. 183-184). 

Essa é uma dimensão interpretada por Jonatas Silva Meneses (1995), 

quando procura entender a dinâmica da participação dos membros da Igreja 

Assembleia de Deus na política sergipana até meados da década de 1990. E, ao 

longo do tempo a mesma prática continuou, pelo menos com um dos políticos da 

referida Congregação, que findou elegendo a filha como sua substituta na vida 

pública e, as ações da referida entidade constituiu, em 2012, uma peça importante 

na estratégia de campanha. 

Esses aspectos demonstram que os evangélicos, especialmente aqueles 

ligados à Assembleia de Deus perceberam que as estratégias de convencimento do 

eleitorado não podem ser somente as propostas de ação do parlamentar. Logo, a 

saída é recorrer aos métodos utilizados pelos políticos tradicionais, em que a prática 

do assistencialismo é uma marca característica, de um fenômeno nitidamente 

reconhecido como ―voto de cabresto‖ (DANTAS, 1987), mesmo que o candidato 

tenha posturas democráticas e de convencimento. Além disso, as reuniões não 

foram realizadas somente com evangélicos, ao contrário, 

 

Essas reuniões foram feitas não só com as igrejas evangélicas. Eu 
fiz essas reuniões com vários públicos. Aí teve um dia que era só 
igrejas. Outro dia o público, o público era um público católico que eu 
saía distribuindo convites. Outro eram estudantes. E assim 
sucessivamente. Eram vários grupos que eram convidados para 
essas reuniões para estar ouvindo nossas propostas (FORTES, 22 
jan. 2014a). 

 

Notam-se também algumas particularidades na condução da relação entre o 

candidato e sua estrutura de campanha. Isso fica visível quanto aos encontros, em 

que semanalmente torna possível avaliar, sugerir, instruir e acompanhar as ações 
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que estão sendo desenvolvidas. São uma possibilidade real devido os encontros 

semanais da comunidade nos templos. Aspecto que também foi observado pelo 

cientista político Rubens Figueiredo, ao analisar o resultado da Eleição de 2012, 

quando cinco vereadores evangélicos foram eleitos, aumentando em 100% o 

número de vereadores com este perfil. A esse respeito asseverou que: ―Os 

evangélicos têm uma capacidade de mobilização muito maior do que a de políticos 

de outros grupos. Além de comungarem da mesma fé, eles se encontram 

regularmente e detêm meios de comunicação. Por isso, são candidatos fortes em 

campanhas proporcionais. [...]‖ (QUEIROZ, 20014). Percepção que leva o cientista a 

observar o quanto o grupo tem sido importante para influenciar resultados10, quando 

a candidata a Presidência da República foi ao 2º Turno, possivelmente motivada 

pelo suposto apoio ao aborto. Além disso, Rubens Figueiredo (QUEIROZ, 2014), 

observa que os evangélicos ―[...] formam uma bancada pluripartidária, já que os 

evangélicos estão em vários partidos e nem sempre guiam sua atuação por 

questões religiosas‖.  

A percepção de Rubens Figueiredo precisa apenas de uma ponderação. A 

representação pluripartidária é nítida no conjunto das Igrejas, mas é pouco provável 

que flua em resultado positivo caso estivesse legada a uma única denominação, 

posto que o risco de divisões do eleitorado caminhasse para a derrota nas urnas, 

como de fato aconteceu em pleitos anteriores com a Assembleia de Deus e aparece 

na análise de Jonatas Silva Meneses (1995). 

Em relação aos temas polêmicos, a vereadora Daniela Fortes oferece um 

importante insight para compreender a percepção e tratamento dado ao aborto e à 

união entre pessoas do mesmo sexo, ao asseverar que: 
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Não, eu mencionei em alguns discursos o meu posicionamento como 
pessoa, não dizendo que eu vou lutar na Câmara para que isso... Eu 
usei o meu posicionamento pessoal. Até porque — meu pai citou ali 
agora há pouco — vereador não tem o poder de lutar na Câmara 
contra isso. Agora, quando houve uma grande manifestação em 
Brasília, eu, como vereadora, fui representar o meu povo de Sergipe, 
dizendo: ―Olha, eu sou contrária ao aborto, eu sou contrária à 
legalização do casamento‖. Então, isso tudo eu fui a Brasília pra 
representar o povo de Aracaju porque eu tinha esse desejo no meu 
coração. Eu fui representar o povo e disse para todos os meus 
posicionamentos, mas não usei isso como estratégia de campanha 
nos meus discursos (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

É uma fala que demonstra o quanto o candidato evangélico precisa 

demonstrar em seus posicionamentos uma conduta condizente com aquilo que se 

defende no interior da crença. Isso sinaliza para a especificidade daquilo que o 

evangélico quer ouvir e sentir na interação com o candidato. É neste interim que as 

candidaturas de cunho religioso procuram apontar, apesar de a referida vereadora 

afirmar que seu discurso é ―político com solução de problemas. Eu não posso ter um 

discurso meramente religioso. Muitas vezes, na Câmara, eu uso a tribuna pra falar 

coisas religiosas, mas não quer dizer que é somente isso‖ (Daniela Fortes, 21 jan. 

2014). E, em certo momento da entrevista a referida candidata ponderou acerca do 

perfil do seu eleitorado: 

 

Mesclou. Eu não tenho como lhe dizer assim: ―Ah! Foram mais os 
jovens‖. Não, eu tenho muitas senhoras do círculo de oração, 
aquelas mulheres que pegaram ali a minha campanha mesmo, com 
fé, pedindo aos filhos, pedindo aos maridos... Assim, eu não posso 
atribuir somente às mulheres porque muitos pastores líderes me 
apoiaram. Então, eu não posso dizer: ―Foi esse público‖. Foi 
mesclado (FORTES, 21 jan. 2014a).  

 

Ao considerar as mulheres do círculo de orações como importantes atrizes na 

conquista de votos, a candidata eleita pondera sobre um dos elementos mais 

significativos no interior do espaço religioso evangélicos, o papel de circularidade 

feminina na propagação da fé e na orientação para as ações terrenas. Fato nada 
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estranho, ao considerar o universo religioso, mesmo ponderando sobre o papel 

pouco visível destas, apesar de operarem no silêncio do lar e nas visitas 

comunitárias, levando conforto espiritual e mobilizando em torno de suas crenças. 

 

3.2 Estratégias e trabalho do voto fora da Igreja 

 

A experiência adquirida pelos candidatos da Assembleia de Deus desde a 

eleição de 1986 permitiu que construíssem estratégias de campanha que primem, 

também, pela busca de votos fora da Congregação. Essa atitude somente foi sendo 

valorizada depois que os resultados nas urnas demonstraram que os votos dos 

membros da Igreja são insuficientes para assegurar a vitória, quer seja pelo 

quantitativo, caso todos aderissem ao projeto, ou ainda pela incapacidade do 

montante de votantes atingirem o número mínimo para assegurar uma vitória. Então, 

isso implica em construir uma candidatura que possa ser competitiva dentro e fora 

do espaço religioso, ou como assevera Marcus Faria Figueiredo (2008), é preciso 

medir a capacidade do eleitor de votar num determinado candidato47 e, aqui em 

estudo um evangélico. 

Entre as estratégias utilizadas pelos candidatos da Assembleia de Deus, nos 

últimos pleitos e, especificamente em 2012, destacam-se as visitas domiciliares. Em 

geral, efetivadas por membros da Congregação, que são designados pelo Pastor ou 

candidato, com a missão de percorrer as comunidades levando a mensagem e a 

                                                
47

 Em ―A decisão do voto - democracia e racionalidade‖, Marcus Faria Figueiredo (2008, p. 144), que: 
―Estrutura o cálculo de votar é, pois, amalgamar estes fatores de forma tal que uma opção eleitoral se 
apresente como a melhor para o eleitor, como aquela que maximiza o inventivo econômico 
compensatório da ação política, desejo último de cada um. Para estruturar o cálculo de votar temos, 
antes, que definir a equação decisória, que se compõe de três termos: o conjunto de ações 
realizáveis, o estado de natureza, e o conjunto de preferências [...]‖. 
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imagem da campanha e, em especial as mulheres. Aspecto salientado por uma 

vereadora evangélica eleita, que chega a fazer o seguinte comentário: 

 

[...] Eu tenho uma gratidão muito grande que eu não posso deixar de 
mencionar às mulheres do círculo de oração, que foram elas que 
oraram, tanto intercederam por mim - eu chegava às igrejas estava 
todo mundo ali orando, torcendo - como também ajudando muito, 
muito. Mas eu também não posso atribuir somente a elas (FORTES, 
21 jan. 2014a). 

 

Ao explorar mais em quê a participação feminina contribui para o êxito da 

campanha evangélica, a mesma entrevistada oferece outras pistas, mesmo 

reconhecendo que existem outras estratégias que também foram fundamentais, mas 

―Tivemos sim. Nós fizemos várias reuniões direcionadas, chá para mulheres, para a 

gente estar falando dos desafios para a mulher, sobre o combate à violência contra 

a mulher. Então, a gente fez várias reuniões focadas nisso‖ (FORTES, 21 jan. 

2014a). 

Essa aproximação com o público feminino vem sendo valorizada desde a 

década de 2000. Em parte como reflexo do número de mulheres na sociedade 

brasileira, ou seja, o número de mulheres supera o de homens em 3,9 milhões. 

Assim, os investimentos em candidaturas desse segmento, ou a busca ativa de seus 

votos, especialmente em um momento que é perceptível a desvinculação do voto do 

homem e da mulher no interior das famílias. Isso leva a candidata em tela a observar 

que: 

 

Falando sobre a real identidade, qual a ajuda que nós poderíamos 
estar traçando, metas direcionadas para as mulheres que são vítimas 
de violência dentro de sua própria casa, inclusive mulheres cristãs 
que sofrem isso. Então, nós tivemos diversas reuniões e houve uma 
grande adesão. Essa foi, assim, uma grande estratégia que deu certo 
e as mulheres confiaram muito no nosso trabalho. Até hoje a gente 
está sempre envolvido em eventos de mulheres, sempre, [como]: 
chás, congressos. Isso a gente sempre vem tanto apoiando como 
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também... Por exemplo, na Câmara Municipal de Aracaju eu tenho 
feito sempre ações voltadas para mulheres, sempre tenho levado 
mulheres à Câmara Municipal, tirando as mulheres de casa e 
levando para a Câmara, pra conhecer o parlamento, para serem 
homenageadas no dia da mulher, para que nós possamos estar 
levando diversas autoridades, não só autoridades como também 
delegadas, mulheres que têm história de vida pra contar, pra estar 
passando experiência de vida pras mulheres. Isso eu tenho feito 
muito na Câmara (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

O que se pode ponderar em relação à estratégia da candidata é o quanto a 

mesma percebeu o potencial da mobilização feminina na conquista de votos. Isso 

sinaliza também para a qualidade desse engajamento, ou seja, não é apenas um 

voto, mas o compromisso de replicar isso na sua família e comunidade, ou ainda 

arregimentar amigas e conhecidas em prol do projeto, que elas se sentem incluídas 

e valorizadas. 

Somam-se as estratégias externas às ações de associações de assistência 

social48. E, nesse caso, os membros podem estar mobilizados bem antes das 

eleições, quer no desenvolvimento de ações comunitárias, ajuda em caso de 

calamidades (enchentes, secas), ou mesmo na capacitação de jovens para o 

mercado de trabalho. É uma espécie de mobilização perene, que ganha maior força 

e vigor nas vésperas de eleições, apesar de se manter latente todo o tempo. 

Nota-se também que as estratégias adotadas inicialmente focavam a adesão 

dos membros da Igreja, mas um detalhe passou despercebido, ou seja, nem sempre 

há a segurança de que todos os votos serão depositados no candidato na Igreja, 

seja por falta de empatia, ou mesmo pelo compromisso já assumido anteriormente 

com outras lideranças evangélicas ou não. Além disso, a forma de se dirigir e chegar 

                                                
48

 Deve-se lembrar de que até a década de 1970, a assistência social esteve fortemente ligada a 
ações assistencialistas, marcada pela presença de mulheres e com forte presença de valores 
religiosos, ou seja, ―a profissão atraía pessoas religiosas por seu caráter religioso e o Serviço Social 
era ―religioso‖, porque atraía pessoas religiosas‖ (SIMÕES NETTO, 2005, p 58). Espectro que muda 
muito a partir dos anos de 1980, quando as escolas de serviço social passam a incorporar uma 
discussão marxista da sociedade. E passam a cobrar 
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aos não evangélicos precisa ser trabalhado com cautela, tendo em vista a 

percepção construída ao longo do tempo no interior da sociedade sobre os 

evangélicos e, mais recentemente o embate com a Igreja Católica e Igreja Universal 

que terminou prejudicando uma visualização positiva dos pastores. Além disso, o 

episódio da CPI das Sanguessugas49, em que um deputado federal evangélico de 

Sergipe teve que renunciar ao mandato também impactou negativamente sobre a 

opinião pública. 

Ao reconhecer que o voto evangélico não seria suficiente, nota-se que 

evangélicos da Assembleia de Deus e outras denominações, a exemplo da 

vereadora Daniela Fortes, da Igreja Internacional da Graça buscaram veicular as 

campanhas a uma plataforma que imprimisse a possibilidade de não evangélicos 

votarem também em suas propostas. A esse respeito, a referida vereadora afirma 

que: 

 

Mesclou. Eu não tenho como lhe dizer assim: ―Ah! Foram mais os 
jovens‖. Não, eu tenho muitas senhoras do círculo de oração, 
aquelas mulheres que pegaram ali a minha campanha mesmo, com 
fé, pedindo aos filhos, pedindo aos maridos... Assim, eu não posso 
atribuir somente às mulheres porque muitos pastores líderes me 
apoiaram. Então, eu não posso dizer: ―Foi esse público‖. Foi 
mesclado. Agora, eu tenho uma gratidão muito grande que eu não 
posso deixar de mencionar às mulheres do círculo de oração, que 
foram elas que oraram, tanto intercederam por mim — eu chegava às 
igrejas estava todo mundo ali orando, torcendo — como também 
ajudando muito, muito. Mas eu também não posso atribuir somente a 
elas (FORTES, 21 jan. 2014a). 

 

Nota-se também a presença de pessoas contratadas durante o período 

eleitoral para atuarem como mensageiros dos candidatos porta a porta. É uma 

espécie de cabo eleitoral, que leva santinhos, empunha bandeira, solicita o apoio e 

                                                
49

 O episódio também ficou conhecido como ―máfia das ambulâncias‖, descoberta em 2006. A ação 
envolvia membros do Congresso Nacional e funcionários do Ministério da Saúde no repasse de 
recursos para aquisição de ambulâncias pelos municípios. Dentre os envolvidos dois deputados 
federais de Sergipe, sendo um pastor da Iurd (MATAIS, 2014). 
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procura convencer os amigos próximos ou pessoas que são contatas em 

comunidades previamente indicadas para receber a visita. Uma parte dessas visitas 

é dirigida a partir de uma referência na comunidade, em geral alguém que já 

participa da Congregação e oferece as informações, ou assumi o compromisso de 

ajudar na campanha. Assim, a campanha ganha forma, quer através do apoio 

incondicional, pelo simples fato de ser evangélico, ou pelo acordo de algum ganho 

mais adiante, quer na condição de um cargo comissionado, promessa de emprego, 

entre outros. 

É pertinente considerar a presença de mulheres e jovens que assumem o 

papel de levar adiante o nome do candidato em suas comunidades, ou espaços que 

frequentam. Isso com o intuito de fortalecer o grupo através da representação na 

Câmara Municipal. Mas, esse discurso precisa ser compreendido como algo 

construído pelos candidatos ao promoverem os encontros, quando realçam traços 

de sua fé, posturas e, por fim quanto essas qualidades devem colaborar para a 

futura representação na Câmara Municipal de Aracaju. 

O sociólogo Alberto Carlos Almeida (2008), ao analisar como um brasileiro 

médio vota chegou à conclusão de que a decisão decorre de uma simples avaliação, 

ou seja, o impacto desse ato para que sua vida esteja boa. Percepção que coaduna 

com a do sociólogo Demétrio Magnoli, ao afirma que: "O eleitorado, sobretudo o de 

baixa renda, vota em função de suas necessidades imediatas e da satisfação 

dessas necessidades" (CARNEIRO, 2014). Isso aparece com força na resposta da 

vereadora Daniela Fortes (21 jan. 2014), ao responder que tem muito cuidado com 

as palavras, especialmente em relação a quem se dirige, pois ali se encontram 

expectativas que precisam ser compreendidas e incorporadas às estratégias do 

candidato, como condição para assegurar o voto. 
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O resultado da eleição de 2012, em Aracaju, compreende um momento 

singular para os evangélicos. Uma das maiores demonstrações dessa vitória é o 

quantitativo de candidatos ligados a denominações religiosas que se elegeram. 

Cenário que é avaliado da seguinte forma, quando fala da vitória de Daniela Fortes: 

 

Ela foi à sétima no total e a primeira entre os evangélicos. E ela não 
tem uma igreja grande por trás dela, entendeu? Os outros tiveram. 
Quer dizer, o Pastor Jonas se enquadra à Universal, igreja grande; o 
Pastor Roberto à Assembleia de Deus Missão; Valdir à 
Quadrangular; e Daniela, na igreja pequena. Não houve tanto essa 
questão da influência da apresentação do nome dela. Ela foi que se 
apresentou, apresentou o nome dela à comunidade (FORTES, 21 
jan. 2014b). 

 

Essa é uma análise que não corresponde completamente com as estratégias 

utilizadas pela candidata, quando se verifica que houve a intersecção de votos entre 

Igreja Internacional da Graça e Assembleia de Deus e, nesta última o referido Pastor 

teve um papel importante para a conquista de votos a seu favor. 

E, quanto à conquista de votos fora da Igreja, o Pastor Roberto Morais avalia 

da seguinte forma esta estratégia, ao observar que a primeira atitude é ouvir. 

Vejamos: 

 

[...] Você está ali no face a face, no tête-à-tête como dizem, com as 
pessoas, ouvindo, buscando saber. Agora não é somente qualquer 
falante, mas pessoas que, de alguma maneira, estão ligadas, por 
exemplo, à unidade de saúde do seu bairro, à escola do seu bairro, 
porque as pessoas... É a visita... [A melhor estratégia] é o ouvir, mas 
ouvir a pessoa com conhecimento de causa porque no geral a 
sociedade tem uma cultura nossa. No geral, se perguntar assim: 
―Qual é o problema da saúde em nosso país? Qual o problema da 
falta de segurança no nosso país?‖ ―O problema da corrupção‖. Todo 
mundo aponta logo para o mundo político. É uma cultura. A gente 
sabe que grande responsabilidade, realmente, está nas mãos do 
político, mas é só político que promove corrupção no país? E de 
repente um profissional que não exerce bem sua profissão, que é um 
relaxado; um ambulante, com todo respeito à função, na porta da sua 
casa, se você não tomar cuidado, se for uma pessoa de má-fé, leva o 
seu troco; ele faz de tudo para barganhar de alguma maneira. Então, 
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nem tudo é o político, mas a pessoa, que de repente está na fila e 
quis fazer uma manobra apresentando algum presente à pessoa que 
está lá na frente distribuindo as fichas dos exames naquela unidade 
de saúde. Por isso que, no geral, de forma global, as pessoas só têm 
esse caminho: tudo a culpa está no político. Mas a população em si, 
o que diz? Dando uma enxugada na sua essência, aquela pessoa 
que realmente tem o que dizer em relação ao colégio, à escola no 
seu bairro. ―Olha, o meu filho ali. Está precisando disso‖. Alguém que 
é ligado de alguma forma àquela escola, àquela unidade de saúde. A 
essa pessoa eu fui dar ouvidos e aí a gente traz uma visão ampliada 
do trabalho (MORAIS, 21 jan. 2014). 

 

É pertinente também considerar além das candidaturas evangélicas 

diretamente ligadas às Igrejas, a vitória de Emília Corrêa, que atua como defensora 

pública. E, neste caso, o Pastor Daniel Fortes acredita que a sua votação não está 

diretamente ligada ao voto evangélico, mas da população em geral. A esse respeito 

assevera que: 

 

A Emília foi eleita, mas com votos das pessoas não evangélicas; 
secular. Ela é muito conhecida, defensora pública, é evidente que 
uma fatia de votos da igreja dela, mas ela foi eleita — aliás, ela ficou 
na primeira suplência e chegou a assumir — graças ao voto do 
trabalho dela. Ela tem serviço prestado como defensora e, 
evidentemente, como ela é evangélica, deve ter alguns votos 
evangélicos (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

Ao relacionar a candidatura propriamente evangélica com a da defensora 

pública Emília Corrêa, nota-se que um fato novo ocorreu, a liberação do voto 

permitiu que os candidatos tivessem mais liberdade para buscar apoio em outras 

denominações, com a formação de uma rede entre pastores, ou mesmo deixando 

que se pedissem votos, mesmo quando a liderança local já havia assumido 

compromisso com outro candidato. Aspecto que aparece na fala de um dos 

pastores, ao considerar o fato de que não existe uma margem de segurança quanto 

à fidelidade do fiel ao projeto político assumido pela Igreja, assim, 
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[...] através desses líderes, os fiéis, os membros, passaram a votar 
numa quantidade significativa porque cem por cento na política não 
existe, ninguém fecha cem por cento, para cem por cento votar. Mas 
foi um número considerável e também um fator importante, que 
houve a mudança — você fala de mudanças —, 2012 também teve 
outra mudança no perfil evangélico (FORTES, 21 jan. 2014b). 

 

Percepções que apontam para a dinâmica do campo político e religioso 

(BOURDIEU, 2011), ou ainda, de como ambos estão tão amalgamados quando se 

trata de candidato evangélico. Isso implica reconhecer que o capital simbólico 

(BOURDIEU, 1998) é uma peça importante para a candidatura dos membros de 

uma igreja, a exemplo da Assembleia de Deus na estruturação das estratégias de 

campanha. Mas, a sua configuração apenas neste item não é suficiente para 

assegurar a vitória, ao contrário deve-se abrir para alianças com outros segmentos 

e, especialmente a possibilidade de valorizar a rigidez na defesa de valores 

considerados importantes na postura e ação durante o mandato, como a defesa da 

família e a luta contra a corrupção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A candidatura evangélica à Câmara Municipal de Aracaju é uma realidade. É 

um fato incontestável não só pelo crescimento do número de eleitos em 2012, mas 

pela constância e força que demonstram na conquista de votos que espelham o 

quantitativo dessa população, que vem crescendo ano a ano, conforme atesta o 

Censo de 2010 (IBGE). Entretanto, o simples fato de ter o número de evangélicos 

aumentado no computo da população em geral não seria um indicador confiável de 

votação para candidatos evangélicos. O que tem assegurado a vitória de candidatos 

com esse perfil é um conjunto de estratégias que mescla o religioso com as velhas 

práticas eleitorais, por exemplo, ações assistencialistas, além do uso da mídia (rádio 

e televisão). 

É notório, também, o papel que o rádio e a televisão somam-se às visitas 

domiciliares nas estratégias de conquista de votos. Isso implica reconhecer que as 

especificidades dos evangélicos assembleianos não diferem muito dos demais 

evangélicos na conquista dos votos, mas ao menos um detalhe é importante, ou 

seja, o fato de que o candidato precisa ser pastor. Esse dado é fundamental para se 

pensar o uso do carisma e, consequentemente as possibilidades de abertura de 

diálogo com autoridades para a resolução de problemas da comunidade. 

Nota-se que a candidatura evangélica não difere muito em relação a uma 

candidatura não evangélica, quando se compara o momento em que a mesma 

começa a ser gestada. Ao contrário, os momentos que a antecedem são permeados 

por ofícios à comunidade, que podem ser através da prestação de serviços mediante 

programas de rádio e televisão ou nas reuniões, que assumem um caráter de 
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discussão de temas relevantes para o segmento, a exemplo da violência contra a 

mulher, que escondem os reais motivos de sedimentação da imagem e da proposta 

do futuro candidato. 

Deve-se considerar também o papel da mulher na construção da estratégia 

de busca ativa do voto. Isso ocorre nas reuniões e nas visitas domiciliares. É um 

trabalho constante de presença, em que o eleitor é lembrado acerca da importância 

de uma representação evangélica (ungida) na Câmara Municipal de Aracaju. E, sem 

essa força, possivelmente as candidaturas estariam fadadas ao fracasso diante do 

quanto há de mobilização em prol da vitória eleitoral, quer seja no interior da 

Congregação, ou mesmo na comunidade em geral, em que os vínculos pessoais 

são explorados ao extremo, como uma missão divina de levar adiante o projeto 

religioso. Isso implica notar que a separação entre religião e política nem sempre é 

possível. No íntimo, o candidato eleito representa sim, os princípios e valores de sua 

crença. 

A escolha do aspirante segue um rito mais ou menos semelhante, ou seja, ser 

evangélico praticante ou pastor. No caso da Assembleia de Deus a condição básica 

é ser pastor. Isso anula negociações, ou outras manobras que possam assegurar 

que um recém-chegado possa pleitear uma candidatura entre os fiéis. Assim, o 

caminho é a construção do nome aos poucos, com a disponibilização para as 

lideranças religiosas e a comunidade. 

O fato de se legitimar perante a liderança religiosa não é uma garantia de 

apoio da comunidade, que deve ser compreendida como livre para decidir sobre o 

voto. Assim, as mulheres passam a atuar na conquista do voto, indicando as 

qualidades do candidato e levando a mensagem das possibilidades que a vitória irá 

proporcionar ao ―povo de Deus‖. Isso somado ao fato de que a soma de esforços do 
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candidato, das lideranças, das mulheres e outros cabos eleitorais produzem uma 

mobilização através de visitas in loco. 

É inegável o papel que alianças sejam feitas entre congregações religiosas 

com o intuito de potencializar uma candidatura. Fato que pode ocorrer formalmente, 

ou não. Isso aconteceu em uma das candidaturas em que a filha de um pastor saiu 

da Assembleia de Deus e foi para a Internacional da Graça, enquanto o pai também 

migrou no interior da Assembleia, o fato é que ambos arrebanharam votos das duas 

denominações, sem que isso tenha significado uma estratégia firmada com a 

anuência de ambas as congregações. O que se deduz desse processo é um jogo de 

expertise que demarca o campo político, ou como diria Pierre Bourdieu, a 

capacidade de manusear o habitus, agora não mais religioso apenas, mas religioso 

e político partidário. 

É notável também que as candidaturas oriundas das fileiras dos bancos da 

Assembleia de Deus guardam certa particularidade em relação às demais. E, entre 

as diferenças destaca-se o apego aos seus valores, especialmente a defesa da 

família e a ética nas ações públicas. Isso implica reconhecer certa dureza quanto a 

temas polêmicos, mesmo não sendo de ousadia do vereador, carrega em si o 

discurso contrário ao avanço em matérias como aborto e direitos pleiteados pela 

população LGBT. 

Nota-se que a candidatura evangélica também enfrenta resistências. Essas 

podem ser tanto internas, quanto externas. Nesse sentido, uma das maiores 

barreiras é convencer o eleitorado não evangélico a acreditar ser possível depositar 

um voto para um pastor. Em geral essa conquista se opera através de alguma ação 

do futuro político na comunidade. Por isso, não é de se admirar que o contato ocorra 

ainda na pré-candidatura quando o candidato percorre os bairros da cidade 
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denunciando problemas junto à gestão municipal, nos programas matutinos de 

emissoras de rádio aracajuanas. O resultado é a simpatia das pessoas que sofrem 

com a falta de iluminação, problemas de esgotamento sanitário, dificuldades em 

marcar ou conseguir um remédio na unidade de saúde. Isso sem falar das ações 

desenvolvidas por associações diretamente ligadas aos candidatos ou igrejas 

evangélicas. 

Os discursos de campanha não têm como se desvencilhar do campo 

religioso, entretanto, o habitus que aparece nas ações dos candidatos é uma mescla 

entre visão religiosa e secular, em que as velhas práticas eleitoreiras foram 

incorporadas para assegurar o voto, caso contrário o caminho seria a derrota, fato 

que nenhum deles espera, mesmo porque existe um potencial latente de 

possibilidades de arregimentar um quantitativo muito significativo no interior da 

Congregação para o projeto, mas para isso é preciso habilidades para convencer os 

fiéis a votarem nos candidatos. 

É inegável a veiculação da imagem do pastor, quer na condição de candidato 

ou liderança religiosa na conquista de votos para os indicados ao cargo público pela 

Igreja. Isso o constitui como força fundamental para esse processo quando se 

considera que na Igreja Assembleia de Deus, somente os pastores podem pleitear 

uma carreira política em nome dos fiéis e do projeto que defende. Mas, nada disso 

levará a vitória, se o projeto não estiver irmanado com as conquistas objetivas e 

diretas para os eleitores. Isso aparece de forma forte nos discursos e nas práticas, 

quando se identifica as ações e/ou promessas em curso e maior interação com a 

comunidade, num processo de intermediação das reclamações junto ao poder 

público. 
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O projeto da Assembleia de Deus, na eleição de 2012, sai vitorioso com o 

Pastor Roberto Morais. Entretanto, o apoio do Pastor Daniel Fortes, a filha Daniela 

Fortes, candidata da Igreja Internacional da Graça, impõe um olhar mais cuidadoso, 

posto que esse ato não possa passar despercebido, ou seja, houve a divisão de 

votos dentre as denominações religiosas e, ao mesmo tempo assegurou as duas 

candidaturas e, consequentemente, a vitória. Além disso, o fato de cinco evangélicos 

terem sido eleitos nesse pleito impõe reconhecer o crescimento desse segmento no 

parlamento municipal, a ponto de representar 20% das vagas. 

Os dados apontam para um novo cenário, em que evangélicos aparecem 

como atores importantes na seara política de Aracaju. Desconsiderá-los pode ser 

dramático para as demais forças no momento de tensão e dificuldade para alcançar 

consenso. Isso simboliza que o parlamento aracajuano adquiriu uma maior 

possibilidade para a construção de propostas que atendam melhor segmentos 

considerados estigmatizados ou pouco representados no legislativo municipal. O 

trabalho agora é estudar os desdobramentos no legislativo, o que requer novos 

esforços interpretativos, especialmente de confronto com as representações 

anteriores, em que o quantitativo era bem menor e ligado a um ou outro segmento 

evangélico, ou ainda apontar o perfil da atuação dos membros da Igreja Assembleia 

de Deus ao longo do tempo. 
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Anexo 1 

Roteiro de entrevistas 

 

Pesquisa: 

A Assembleia de Deus e a política aracajuana: análise da 
Eleição de 2012 
Augusto Santiago Teixeira/UFS/NPPCS – Mestrado em Sociologia 

 

Roteiro de Entrevista 
 

Entrevista n. ______ 
Data: ___/___/2014. 

 

Hora de início: Hora de término: 

 
I – Identificação 

Entrevistado: 

Endereço: 
 

Tel. E-mail: 

Sexo: Idade: Escolaridade: Profissão: 

Estado Civil: Renda: Filhos: 

 
II – Pastores evangélicos e o voto: de obreiros de Deus a cabos eleitorais 

2.1 Qual a relação entre o fato de ser pastor e líder político? 

2.2 Como o Senhor administra a atividade de Pastor e líder político? 

2.3 O fato de ser Pastor ajudou a conquistar votos para algum candidato a vereador 
em Aracaju, na última eleição (2012)? 

2.4 Quais são os aspectos que levaram os evangélicos a se aproximarem da 
política? 

2.5 Algumas décadas atrás os evangélicos pregavam a separação entre religião e 
política. Em que momento houve a aproximação? 

2.6 Como os pastores justificaram essa aproximação? 

2.7 O Senhor e o candidato sabiam que precisam de votos de não evangélicos para 
se eleger? 

2.8 Em que momento o Senhor se aproximou da política? 

 

III – Os escolhidos 

31. Em 2012,como foi o processo de escolha do candidato a vereador? 

3.2 Qual o perfil que o candidato precisava apresentar? 

3.3 Teve alguém que foi recusado para ser candidato? Se sim, quais os motivos? 
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3.4 Existe algum pacto entre o candidato e a Igreja? 

 

IV - Estratégias e trabalho do voto dentro da Igreja 

4.1 Em 2012, quais as estratégias desenvolvidas junto aos fiéis para assegurar o 
voto para o candidato a vereador, em Aracaju? 

4.2 Houve algum trabalho desenvolvido especificamente na Igreja voltada para a 
campanha do candidato a vereador? Se sim, quais? Pode explicar? 

4.3 A estratégia do voto dentro da Igreja mudou em relação às eleições passadas? 

 

V - Estratégias e trabalho do voto fora da Igreja 

5.1 O voto dos fiéis são suficientes para eleger um vereador, em Aracaju? 

5.2 Qual a importância do voto de pessoas da comunidade em geral, para a eleição 
de um vereador evangélico? 

5.3 Quais a estratégias utilizadas para assegurar votos de não-evangélicos? 

 

VI – A Eleição de 2012 

6.1 Como o Senhor avalia o desempenho dos candidatos da Assembleia de Deus na 
Eleição de 2012? 

6.2 Quais as lições que a Eleição de 2012 deixou para os evangélicos? 

 

VII – Discursos e estratégias de campanha 

7.1 Quais as estratégias de campanha que mais lograram êxito? 

7.2 O fato de ter um programa de rádio ou televisão ajuda na campanha eleitoral? 
Como? 

7.3 O discurso eleitoral esteve ligado de alguma forma ao religioso? 

7.4 Houve alguma orientação ao candidato quanto aos temas mais polêmicos, a 
exemplo de aborto, homossexualidade, etc.? 

 


