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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo iniciar um estudo exploratório, a respeito das 

variáveis que condicionam o comportamento eleitoral de evangélicos da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Usamos como referência a Igreja localizada na Rua da 

Consolação, Bela Vista, em São Paulo. Inicialmente, foram discutidas as correntes 

metodológicas que concebem o comportamento eleitoral, com o intuito de encontrar 

a teoria que melhor explica a decisão de voto de eleitores religiosos. Neste sentido, 

a teoria sociológica foi a que apresentou maior grau de explicação, por se tratar do 

estudo do posicionamento de uma instituição e não de posicionamentos somente 

individuais. Em seguida, debatemos acerca da importância da variável religião para 

a análise das estruturas de escolha do voto e o modelo analítico utilizado para este 

fim. Para comprová-la, foram apresentados os dados históricos do Censo do IBGE 

sobre a expansão dos evangélicos no país, que passaram de 2,6% para 15,4% em 

cinquenta anos. Foi enfocando o aumento do número de fiéis na IURD, que ocorreu, 

principalmente, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi a 

qualitativa, com enfoque nas pesquisas em profundidade, por sua importância como 

pesquisa exploratória de dados. Concluímos com a análise de dados, que a imagem 

do pastor para o fiel-eleitor interfere diretamente na escolha do prefeito de São 

Paulo, desta forma, mesmo que o líder religioso não seja o candidato, ele terá 

respaldo na hora que indicar algum outro candidato. As razões para essa atitude se 

relacionam diretamente com sua visão fatalista do mundo, as mazelas do mundo 

não estão relacionadas propriamente à política, mas sim à vontade de Deus, que 

recompensa ou não o comportamento de cada um.  



 

 7 

LISTA DE SIGLAS  

CEU – Centro Educacional Unificado 

DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

ESEB – Estudo Eleitoral Brasileiro 

GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgênicos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IURD – Igreja Universal do Reino de Deus 

PCdoB – Partido Comunista do Brasil  

PDT – Partido Democrático Trabalhista  

PMDB – Partido Democrático Brasileiro 

PR – Partido da República 

PRB – Partido Republicano Brasileiro  

PRB-RJ – Partido Republicano Brasileiro do Rio de Janeiro 

PRP – Partido Republicano Brasileiro  

PSB – Partido Socialista Brasileiro  

PSC – Partido Social Cristão 

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 

PTN – Partido Trabalhista Nacional 

PV – Partido Verde 

VN – Voto Nominal 

VV – Voto Vencido 



 

 8 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 9 

 

1. O COMPORTAMENTO DO ELEITOR ........................................................................11 

1.1. Correntes que explicam o comportamento do eleitorado .................................11 

1.2. A relevância da variável "religião" para a decisão do voto ..............................13 

1.3. A participação dos evangélicos no sistema político brasileiro..........................20 

1.4. O posicionamento dos evangélicos em São Paulo .......................................... 25 

1.5. O contexto das eleições em SP ........................................................................26 

1.6. O eleitor evangélico e o acesso aos meios de comunicação ............................31 

 

2. A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E AS PESQUISAS NÃO ESTRUTURAS.......34 

2.1. A relevância teórica das pesquisas qualitativas ...............................................34 

2.2. A Coleta de Dados........................................................................................... 35 

2.3. A construção do roteiro de entrevistas como instrumento de coleta de 

dados................................................................................................................ 36 

2.4. Critérios de seleção dos participantes das entrevistas ..................................... 37 

2.5. A composição dos participantes dos grupos ....................................................38 

2.6. O cronograma de realização das entrevistas ....................................................38 

 

3. IURD COMO INFLUENCIADORA DO ESPAÇO SOCIAL E POLÍTIC O.............40  

3.1. O perfil da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) .................................. 40 

3.2. Os resultados da pesquisa .................................................................................45 

3.3. A confiança nas instituições..............................................................................47 

3.4. Exposição dos evangélicos aos meios de comunicação em massa ...................49 

3.5. As motivações dos evangélicos em relação à política ......................................51 

3.6. O candidato “Real” e as razões para o voto .....................................................54 

3.7. O candidato “ideal” ..........................................................................................55 

3.8. Conclusão .........................................................................................................56 

 

4. BIBLIOGRAFIA............................................................................................................. 58  

 

5. APÊNDICE...................................................................................................................... 60



 

 9 

INTRODUÇÃO 

 

 

O comportamento dos eleitores é tema de grande relevância para a Ciência 

Política, pois discute os pressupostos de participação dos cidadãos no sistema 

democrático e as razões pelas quais um eleitor se decide por determinado 

candidato.  

Existem, contudo, controvérsias a respeito dos motivos para esta escolha 

entre as teorias macro, embasadas na estrutura social, e as micro, orientadas pelo 

pressuposto do individualismo metodológico. A estas teorias, outras variáveis vão 

sendo agregadas ao estudo, a exemplo da religião, que foi tema de análise de vários 

autores que buscaram compreender como ela pode interferir no âmbito macro, no 

posicionamento político de eleitores vinculados a entidades religiosas. 

No caso do Brasil, tem-se discutido bastante sobre a religião evangélica, em 

função do aumento do número de pessoas que se declararam adeptos dessa 

religião. Este crescimento pode ser verificado nos estudos demográficos brasileiros 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontaram 

aumento de 2,6% para 15,4%, nos últimos 50 anos. Além disso, houve, também, 

crescimento da importância de seus líderes religioso no cenário político nacional. De 

acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), em 

2007, na Câmara dos Deputados havia sete deputados bispos ou pastores, que 

representavam 1,25% do total, e no Senado dois eram líderes religiosos, ou seja, 

2,5% da casa. 

Com base na relevância dos debates a respeito da religião como variável 

condicionante do comportamento eleitoral, este estudo busca explorar os 

argumentos de evangélicos da Igreja Universal do Reino de Deus a respeito de suas 

escolhas políticas nas eleições para a prefeitura de São Paulo no ano de 2008.  

Especificamente, iremos buscar entender as variáveis que orientam sua 

preferência eleitoral, a partir da hipótese de que o eleitorado segue a orientação do 

pastor para o direcionamento de seu voto, em função dos pressupostos da religião, 

que influenciam em uma visão fatalista sobre mundo. Além disso, a confiança 

adquirida pelo líder religioso para o voto está relacionada à concepção de “candidato 

ideal”, explicado pelo caráter pragmático assistencialista da igreja, tendo em vista 
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que a Igreja exerce funções que seriam típicas do Estado e oferece produtos e 

serviços não acessíveis de outra maneira aos fiéis.  

Em função desses objetivos, no capítulo 1 serão expostas as correntes 

teóricas que explicam o comportamento dos eleitores. Em seguida, será discutida a 

importância da variável religião no estudo do comportamento eleitoral e, por fim, o 

posicionamento político de uma parcela dos evangélicos, por meio de dados do 

Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB) sobre o acesso aos meios de comunicação no 

Brasil. 

No capítulo 2, examinaremos os objetivos e as hipóteses de trabalho, 

relacionadas à identificação de variáveis que condicionam o comportamento de 

eleitores da IURD, em São Paulo, especificamente sobre a exposição aos meios de 

comunicação em massa, grau de confiança nas principais instituições políticas 

brasileiras, motivações em relação à política e razões pela escolha do voto. Além 

disso, será exposta a metodologia e a sua relevância como estudo exploratório.  

O capítulo 3 será totalmente dedicado à análise dos dados, a partir das 

hipóteses de trabalho construídas e levando em consideração a bibliografia 

abordada. Neste sentido, procuraremos evidências que comprovem a influência da 

IURD sobre as escolhas políticas dos fieis.  
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CAPÍTULO 1 – O COMPORTAMENTO DO ELEITOR 

 

  

As correntes que explicam o comportamento do eleito rado 

 

 

Ao longo dos anos, o termo democracia adquiriu diversos significados, 

relativos a contextos históricos muito diferentes. A democracia antiga era concebida 

numa relação intrínseca, simbiótica com a Polis, e essa era concebida como uma 

cidade-comunidade. Maquiavel foi o primeiro autor a retificar “Estado” como uma 

entidade impessoal e a empregar o termo com sua denotação política moderna. O 

único uso coerente de “Estado” no século XVII ocorreu, na esteira da Ragion di Stato 

de Botero, de 1859, na literatura da razão de Estado (Dahl, 2001). 

Se os gregos tivessem concebido o Estado como é entendido pelos teóricos 

modernos (MAQUIAVEL, HOBBES, LOCKE), a noção de “Estado democrático” lhes 

teria parecido uma contradição em termos. O que caracterizava a democracia dos 

antigos era exatamente o fato de não ter um Estado. O valor democrático moderno, 

no entanto, admite outros fundamentos como ideais primariamente, voltados para o 

fortalecimento de sistemas, que sejam capazes de zelar pelos mecanismos de 

representação política. 

Todas as democracias são indiretas, isto é, são democracias representativas 

na qual os cidadãos governados por representantes, não por eles mesmos. A 

democracia da Antiguidade era, sem dúvida, a maior aproximação possível de uma 

democracia literal, na qual os governantes e os governados estavam lado a lado e 

interagiam uns com os outros face a face. A diferença entre democracia direta e 

indireta é radical, pois uma permite a participação continua do povo no exercício do 

poder e a outra consiste em grande parte, num sistema de limitação e controle do 

poder. A democracia direta revelou-se muito frágil, mesmo em condições 

irreproduzíveis de teste. A participação do eleitorado nos processos de decisão 

política tende a considerar que o pressuposto fundamental do arranjo político 

democrático seja respeitado, ou seja, que a essa tomada de decisão contemple o 

maior número possível de indivíduos e de grupos sociais diversos.  

Como forma de buscar explicações para o motivo na qual os indivíduos e os 

sujeitos coletivos decidem votar, ou seja, participar do ideal democrático moderno, 
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ou mesmo direcionar seu voto a um candidato ou partido político específico, 

surgiram várias interpretações dentro da Ciência Política, que buscam entender a 

estrutura do processo de decisão política e os mecanismos de persuasão política e 

eleitoral. Essas interpretações podem ser divididas em três correntes explicativas, a 

perspectiva sociológica, a psicológica e a teoria da escolha racional (CASTRO, 

1994). 

A perspectiva sociológica parte de uma análise macrossocial, que se baseia 

na relação entre o contexto social dos indivíduos, levando em considerações o 

ambiente socioeconômico, demográfico, dentre outros, e o comportamento eleitoral. 

Neste sentido, as instituições e as ideologias teriam papel fundamental na formação 

das práticas políticas e na influência do posicionamento do eleitor.  

No âmbito das análises macrossociais, o processo de decisão do eleitor era 

percebido como reflexo da estrutura social, histórica e cultura de um povo e as 

diferentes concepções políticas resultariam de clivagens sociais, ou seja, estão mais 

relacionadas às decisões de atores coletivos do que, propriamente, do processo de 

escolhas individuais (Valentine e Van Wingen, 1980; McDonald e Howell, 1982). 

Neste sentido, grupos sociais, com interesses distintos aspirariam a votar no 

candidato ou partido que melhor representasse seus interesses. Deste modo, os 

vários padrões sociais tendiam a espelhar as diferentes classes sociais, de modo 

que o processo de escolha seria condicionado por variáveis como sexo, idade, 

escolaridade e renda. Neste ponto de vista, a campanha política e as interlocuções 

entre candidatos e eleitores possuem um peso muito pequeno, pois as escolhas já 

estariam previamente formuladas a partir da estrutura social.  

O segundo grupo de teorias, que busca explicar o comportamento do eleitor, 

é baseado na perspectiva psicológica ou psicossociológica. O princípio delas é 

captar as motivações, percepções e atitudes dos indivíduos em relação ao mundo 

político (Converse, 1964; Levitin e Miller, 1979). Neste caso, ao invés de enfocar o 

estudo em instituições ou na ideologia, a teoria psicológica buscará os elementos 

que influenciam esse comportamento nas pesquisas de opinião, identificando 

preferências e motivações para o voto. Esta abordagem não nega a influência dos 

elementos macroestruturais, contudo, fornece mais subsídios voltados para a 

explicação no âmbito individual.  

Outras tradições do pensamento político foram surgindo e, com elas, novas 

considerações sobre o processo de escolha foram sendo formuladas, a partir do 
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âmbito micro, com base no indivíduo metodológico ou na chamada teoria da escolha 

racional (Down, 1957; Ferejohn e Fiorina, 1974). Essas novas perspectivas 

introduziram parâmetros sobre a relação entre a escolha e opinião dos eleitores, ao 

ressaltar como a concepção individual sobre partidos, candidatos e assuntos 

públicos influencia a decisão do voto, orientada por cálculos de interesse. Neste 

sentido, o eleitor é compreendido como um ator político, que sofre pouca ou 

nenhuma influência das determinações sociais e psicológicas, ou seja, a escolha 

individual prevalece, a partir do momento em que escolhem os partidos e políticos e 

candidatos que mais se adaptam às suas preferências políticas. 

 

 

 

A relevância da variável "religião" para a decisão do voto 

 

 

Diante destas três correntes, a sociológica, a psicológica e a escolha racional, 

que apresentam fundamentos distintos, surgem contextos reais que necessitam ser 

explicados por uma dessas teorias. Um exemplo disso é a relação entre a política e 

os evangélicos, principalmente, levando em consideração o grande aumento de 

desses fieis no Brasil nos últimos anos.  

A expansão evangélica se torna um assunto de interesse para as Ciências 

Sociais por motivos de natureza demográfica, sociológica e política. Podemos falar 

em alterações no fenômeno social, tendo em vista os movimentos de afirmação da 

identidade pentecostal ocorridos em toda a América Latina, a partir do início do 

século XX. Logo, sobre o fenômeno demográfico, pode-se se falar em modificações 

do cenário de predominância católica e acelerado crescimento da religião evangélica 

no país. Por fim, as transformações no fenômeno político, campo de nosso 

interesse, afetado pelo surgimento dos evangélicos como grupo de pressão política, 

que vê em seus fiéis aliados para eleger seus correligionários candidatos.  De 

acordo com Mariano, as instituições evangélicas conseguiram, nos últimos anos, 

relacionar vários campos de atuação: 

 

No Brasil, a expansão pentecostal não é recente nem episódica. Ocorre de 
modo constante já há meio século, o que permitiu que o pentecostalismo se 
tornasse o segundo maior grupo religioso do país. Mas seu avanço não é 
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expressivo apenas nos planos religioso e demográfico. Estende-se pelos 
campos midiático, político partidário, assistencial, editorial e de produtos 
religiosos. Seus adeptos não se restringem mais somente aos estratos 
pobres da população, encontrando-se também nas classes médias, 
incluindo empresários, profissionais liberais, atletas e artistas. (MARIANO, 
2004, p.1) 
 
 

Portanto, no caso da expansão da religião evangélica no Brasil, a teoria 

macro consegue explicar melhor este fenômeno, pois está relacionada a uma 

mudança histórica e cultural do país, relacionada a uma instituição religiosa, na qual 

o voto deste segmento é coeso e defende seu interesse próprio, não dependendo, 

especificamente, das escolhas individuas para sua concretização. 

Antes de discorrer a cerca do perfil demográfico dos evangélicos, cabe 

apresentar, de modo sucinto, a evolução histórica e a classificação do 

pentecostalismo no Brasil (Mariano, 1999). Com o objetivo de sistematizar os 

movimentos de expansão do protestantismo no mundo, David Martin (1990) 

classificou-os em três ondas: a puritana, a metodista e a pentecostal. No Brasil, 

Freston (1993) foi o pioneiro na classificação do movimento no país, partindo de uma 

análise histórico-institucional da dinâmica interna do pentecostalismo brasileiro, 

tendo em vista que, há quase um século o primeiro missionário chegou ao Brasil e, 

desde então, foram criadas inúmeras igrejas, com concepções e instituições 

diversificadas. 

Dentro da classificação brasileira, a primeira onda teve início na primeira 

década do século XX, quando as primeiras igrejas foram criadas, a Congregação 

Cristã em 1910, em São Paulo capital, e a Assembléia de Deus, em 1911, em 

Belém. Esta onda foi marcada por um período de adaptação da doutrina ao povo e à 

cultura brasileira.  

A segunda onda começou na década de 1950, com a criação das igrejas 

Igreja do Evangelho Quadrangular (1953, SP), a Brasil Para Cristo (1955, SP), Deus 

é Amor (1962, SP) e Casa da Bênção (1964, MG). A característica desta época foi a 

Cruzada Nacional de Evangelização, que iniciava a pregação da cura divina pelo 

evangelho. Além disso, teve início a utilização de canais midiáticos, principalmente, 

o rádio e as tendas itinerantes para a pregação da palavra de Deus.  

A terceira onda, também chamada de neopentecostalismo, iniciou-se em 

meados da década de 1970, com a fundação das igrejas Universal do Reino de 

Deus (1977, RJ), a Internacional da Graça de Deus, (1980, RJ), a Comunidade 
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Evangélica Sara Nossa Terra (1976, GO) e a Renascer em Cristo (1986, SP). A 

fundação destas igrejas foi realizada por pastores brasileiros, e, hoje, constituem as 

principais neopentecostais do país. Sua base teológica prioriza a guerra contra o 

Diabo e seus representantes na terra, além disso, difunde a Teologia da 

Prosperidade, na qual entende que “o cristão deve ser deve ser próspero, saudável, 

feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos”. (Mariano, 1999). Por fim, faz 

uma forte crítica aos símbolos e rituais católicos e prega a rejeição aos tradicionais 

insígnias desta religião. Este movimento está relacionado ao surgimento de líderes 

religiosos brasileiros, fortemente ligados ao processo de comunicação em massa na 

busca de seus fieis. Nesta época, houve a consolidação do neopentecostalismo 

como força social e política no país.  

De acordo com o IBGE, o crescimento de evangélicos no país é destaque na 

alteração da estrutura demográfica brasileira, juntamente com o aumento da 

população urbana e o aumento da alfabetização. O histórico do censo de 1940, em 

comparação com o de 2000 mostrou uma expressiva redução de católicos 

apostólicos romanos de 95% para 73,6%, enquanto que os evangélicos cresceram 

de 2,6% para 15,4%. Além disso, em 1940, 98,9% dos moradores do Nordeste eram 

católicos e no Censo de 2000, a região também se manteve com a maior proporção 

de católicos (79,9%). Em 1940 a região Sul, que apresentava o maior percentual 

regional de evangélicos (8,9%), enquanto em 2000 esta liderança foi ocupada pela 

região Norte (19,8%). Entre os estados, Rondônia apresentou um aumento 

extraordinário entre os evangélicos, no período 1940/2000, chegando a 27,2% da 

população total. A perda de integrantes católicos no estado também impressiona: -

39,8%. Piauí manteve-se como o estado com o maior percentual de católicos entre a 

década de 40 (99,6%) e o ano 2000 (89,8%).  

Para MARIANO (2004), os índices de crescimento evangélicos estão ligados 

aos a uma política da própria instituição-igreja, que se aproveitou de contextos 

sociais adversos, como a crise econômica da década de 90, para aumentar seu 

número de fiéis.  

As cifras mencionadas indicam que, nesse período, as igrejas pentecostais 
souberam aproveitar e explorar eficientemente, em benefício próprio, os 
contextos socioeconômico, cultural, político e religioso do último quarto de 
século no Brasil. Nesse sentido, cabe destacar, em especial, a agudização 
das crises social e econômica, o aumento do desemprego, o 
recrudescimento da violência e da criminalidade, o enfraquecimento da 
Igreja Católica, a liberdade e o pluralismo religiosos, a abertura política e a 
redemocratização do Brasil, a rápida difusão dos meios de comunicação de 
massa. (MARIANO, 2004, p.121) 
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Os dados abaixo comprovam a tendência de aumento da religião evangélica 

entre os brasileiros e a diminuição do percentual de católicos apostólicos romanos 

na estrutura demográfica brasileira, desde os anos 40. 

 

 

Proporção de população, por religião, segundo as Gr andes Regiões – Brasil, 

1940/2000 

 

Católicos apostólicos romanos 

97,8 98,9 93,8
88,4

94,9

71,3

79,9

69,2

77,4

69,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1940

2000

 

Evangélicos 

1,1 0,7
2,3

8,9

1,5

19,8

10,3

17,5

15,3

18,9

0

5

10

15

20

25

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1940

2000

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1940/2000. 

 

 

Entre 1940 e 1950, os evangélicos avançaram de 2,6% para 3,4%, em 1960 

para 4%, 5,2% em 1970, 6,6% em 1980 e 9% em 1991. Dentre esse período de 

sessenta anos, a maior expansão ocorreu na década de 90, na qual as religiões 

evangélicas passaram de 9,0% em 1991 para 14,4% em 2000. 
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Distribuição percentual da população residente, por  religião – Brasil, 1991/2000 

Religiões 1991 (%) 2000 (%) 
Católica apostólica romana 83,0 73,6 
Evangélicas 9,0 15,4 
Espíritas 1,1 1,3 
Umbanda e Candomblé 0,4 0,3 
Outras religiosidades 1,4 1,8 
Sem religião 4,7 7,4 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991/2000. 

 

 

Para MARIANO (1999), o aumento no crescimento médio nos anos 90 está 

relacionado à chamada Terceira Onda ou Neopentecostal e explica que as altas 

taxas de crescimento estão relacionadas à propagação das idéias religiosas nos 

meios de comunicação em massa.  

Os pentecostais são maioria entre os evangélicos e representam 10,4%, 

contra 4,2% dos não pentecostais. Apesar da grande maioria ainda ser católica, o 

que chama a atenção é a velocidade de expansão da religião protestante.  

 

Religião e % a população em relação ao total – Bras il (2000) 

Religião  % em relação à população 

Católica 73,8 

Evangélica não-pentecostal 4,2 

Evangélica pentecostal 10,4 

Evangélicos de outra natureza 0,8 

Kardecistas 1,4 

Afro-brasileiras 0,3 

Outras 1,6 

Sem religião 7,3 

Sem declaração    0,2 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

 

O do grupo de evangélicos pentecostais não é homogêneo, e se concentra, 

principalmente, na Assembléia de Deus é maioria (47,5%). A Congregação Cristã do 

Brasil vem abaixo, contudo, com três vezes menos fiéis. A IURD é a terceira igreja, 

com 11,5%.  
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Outro aspecto a se ressaltar é que, apesar do elevado número de 
denominações pentecostais no país, Assembléia de Deus5, Congregação 
Cristã no Brasil e Universal do Reino de Deus, juntas, concentram 74% dos 
pentecostais, ou treze milhões. Tamanha concentração institucional do 
pentecostalismo brasileiro, além de minimizar até certo ponto a importância 
da fragmentação denominacional ou do divisionismo organizacional desse 
movimento religioso, permite compreender porque a Assembléia de Deus e 
a Universal são as igrejas que logram, por exemplo, maior visibilidade 
pública e sucesso na política partidária. . (MARIANO, 2004, p.122) 

  

 

Religião e % a população em relação ao total – Brasil (2000) 

Igrejas % dos pentecostais 

Assembléia de Deus 47,5 

Congregação Cristã do Brasil 14,1 

Igreja Universal do Reino de Deus 11,9 

Evangelho Quadrangular 7,5 

Deus é Amor 4,3 

Maranata 1,6 

O Brasil para Cristo 1,0 

Casa da Bênção 0,7 

Nova Vida 0,5 

Comunidade Evangélica 0,4 

Comunidade Cristã 0,4 

Casa da Oração 0,4 

Avivamento Bíblico 0,3 

Igreja do Nazareno  0,3 

Cadeira da Prece 0,0 

Não determinada 7,1 

Sem vínculo Institucional 2,0 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Especificamente na Ciência Política, os evangélicos começam a ser tratados 

com mais atenção quando se tornaram agentes políticos propriamente ditos, a partir 

da organização da “Bancada Evangélica”, um forte grupo de pressão no congresso. 

Os integrantes são bispos e pastores ou qualquer outro parlamentar que professa a 

fé segundo a doutrina evangélica. O surgimento desse grupo ocorreu na Assembléia 

Constituinte no Brasil, em 1986, composta por trinta e três deputados (PADILLA 

1991) e que hoje faz parte de um dos principais grupos de interesse no Congresso 

Nacional.  

Levando em consideração o Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar, a agência DIAP: 
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Os primeiros parlamentares evangélicos foram eleitos em 1986 quando 
pastores da Assembléia de Deus resolveram se mobilizar para impedir que 
a Igreja Católica aprovasse na Constituinte um projeto que tornava o 
catolicismo a religião oficial e única do País. O projeto, de fato, não passava 
de um boato, mas a bancada evangélica permaneceu no Congresso e hoje 
já reúne representantes das mais tradicionais igrejas evangélicas. (DIAP, 
2007, p.1) 

 

A teoria dos grupos de pressão surgiu como resposta às teorias meramente 

formais sobre os fenômenos políticos, propondo uma análise das atividades 

informais dos diversos grupos que integram a esfera política, na medida em que 

estes constituem elemento relevante na apreensão de sua dinâmica. Sua 

formulação teve início com Arthur Bentley (1949), que propunha a consideração dos 

grupos enquanto instrumento analítico, não dando ao estudo um tratamento de 

teoria propriamente dita. 

O tema é retomado e desenvolvido posteriormente por TRUMAN (1951), que 

insere na análise o conceito de “grupos potenciais” – atitudes que, ao serem 

direcionadas por interesses socialmente difundidos, influenciam o processo político, 

mesmo que seu motor não seja um interesse expresso por um grupo organizado. 

Embora essa exposição tenha sofrido várias críticas, sua proposição constitui um 

avanço do ponto de vista do estudo dos fenômenos políticos, e vários de suas 

construções e categorias foram retomadas e apropriadas nos estudos sobre as 

interações dos diversos interesses na arena política. Dada a variada gama de 

conceitos e categorias a partir das quais se estudam a articulação entre os grupos, 

faz-se necessário uma distinção inicial entre grupos de interesse, de pressão e 

lobbying.  

O lobbying consiste no processo através do qual os interesses do grupo em 

questão são transmitidos aos legisladores ou “desision makers”, por meio de um 

representante deste. O termo grupos de pressão, por sua vez, indica, ao mesmo 

tempo em que o próprio caráter organizado, de “grupo”, a modalidade através da 

qual este busca fazer prevalecer seus interesses: a pressão, que consiste em 

sanções, ou ameaças de sanções, que assegurem o cumprimento de suas 

determinações. Quanto aos grupos de interesse, segundo BOBBIO (1985), é aquele 

que: 

 
À base de um ou vários comportamentos de participação, leva adiante 
certas reivindicações em relação a outros grupos sociais, com o fim de 
instaurar, manter ou ampliar formas de comportamento condivididas. 
(BOBBIO, 1985, p. 563).  
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A apropriação dessa definição, no entanto, possui inconveniente, como o 

próprio caráter do termo “interesses”, muito genérico, e que faz com que, em ultima 

instância, a definição seja passível de aplicação a qualquer grupo organizado. Além 

disso, o reducionismo de alguns autores faz com que o termo seja usado apenas em 

relação a interesses econômicos, desconsiderando vários outros aspectos em torno 

dos quais os indivíduos podem se organizar. Além disso, a definição não especifica 

a forma com que esses grupos buscam influenciar as decisões em favor de seus 

interesses.  

Portanto, apesar do termo “grupo de interesse” não expressar a complexidade 

política da frente parlamentar da “Bancada Evangélica” é, certamente, o conceito 

que mais se aproxima da realidade. 

Ainda de acordo com o DIAP, “Bancada Evangélica” costuma votar em 

projetos quando o tema é ligado à família, ao aborto, ao homossexualismo e à 

prostituição, ou quando existe uma ameaça às suas igrejas. Neste caso, não existe 

divergência de opinião entre os componentes da bancada e todos votam juntos.  

 

Esses parlamentares atuam com apelos populares muito fortes ao trazer 
para a arena da luta política demandas de cunho moralista. Entre os vários 
pleitos abarcados estão a defesa da família e o combate ao uso de drogas e 
à pena de morte. (DIAP, 2007, p.1) 

 

 

A participação dos evangélicos no sistema político brasileiro  

 

 

A participação dos evangélicos no sistema político brasileiro ocorre, 

basicamente, no poder legislativo (Novais, 2002, Fonseca, 2002, Machado 2002). 

Com exceção do caso do Rio de Janeiro, no restante do país é mais difícil a eleição 

de candidatos evangélicos a cargos executivos. Para MACHADO, o Rio de Janeiro: 

 

Vários pesquisadores já assinalaram que a participação dos evangélicos na 
política institucional brasileira ocorre basicamente no Poder Legislativo e 
que poucos foram os atores desse grupo religioso que se dispuseram até 
hoje a disputar um cargo no Executivo, seja no plano municipal, seja no 
estadual ou nacional. O rio de janeiro segue comum caso especial, uma vez 
que, em 1998, dois evangélicos ingressaram a chapa vencedora para os 
Executivos estadual e que, em 2002, além da participação de Anthony 
Garotinho na disputa pela presidência da República, duas mulheres dessa 
tradição religiosa polarizaram a competição pelo governo do estado: 
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Rosângela Matheus e a ex-governadora Benedita da Silva. (MACHADO, 
2006, p. 69) 
 

 

Os candidatos às eleições majoritárias nem sempre utilizam o recurso da 

identificação religiosa, pois sabem que a estratégia deve ser diferenciada em relação 

aos cargos nas quais os candidatos se elegem de forma proporcional. A tendência 

dos candidatos nas eleições majoritárias é neutralizar as imagens religiosas e, ao 

invés disso, construir em sua estratégia de campanha uma figura política 

responsável e competente. Em lugar da imagem de “homem de Deus”, os 

candidatos buscam demonstrar preocupação com os pobres e formas de inclusão 

social e assistencialistas.  

Esta mudança de foco na campanha dos candidatos é importante porque, 

mesmo que o número de evangélicos seja grande, ainda sim, os pentecostais, no 

Brasil, representam apenas 10,4% da população total (IBGE, 2000).  

Além disso, a conjuntura política atual envolveu vários políticos evangélicos 

em escândalos, como os do Mensalão, Sanguessugas e Ambulâncias, que 

fragilizaram a imagem de políticos protestantes. Exemplo disso foi a deputada Edna 

Macedo (PTB-SP), envolvida no escândalo das Ambulâncias, que nem sequer 

tentou se reeleger ao cargo de deputada federal. O resultado, de acordo com o 

DIAP, foi que dos 61 evangélicos eleitos em 2002, 50 tentaram a reeleição em 2006. 

Desses 50, apenas 18 conseguiram se reeleger. Ainda assim, 12 novos candidatos 

foram eleitos, contudo. 

Para a pesquisadora Maria das Dores Campos Machado, em entrevista à 

globo.com, a diminuição da participação evangélica no congresso está relacionado à 

disputa de poder entre as várias igrejas pelo voto com identidade religiosa: "Essa 

guerra provocou redução de bancadas até nas Assembléias Legislativas”. Além 

disso, os escândalos envolvendo políticos religiosos desgastaram a imagem de 

anticorrupção que muitos deles buscavam construir. 

 

Em 2002, muitos evangélicos se elegeram afirmando que, como homens de 
Deus, levariam a ética para o Congresso. Hoje algumas igrejas já 
desaconselham os candidatos a usar nas campanhas atributos 
eclesiásticos, como os títulos de pastor e bispo, porque não funciona como 
no passado. (MACHADO, 2006, sem página) 
 

Desta forma, o candidato, que pretende defender os pressupostos de sua 

igreja, não tem garantias de que será bem aceita por parte da maioria do eleitorado, 
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principalmente se levarmos em consideração a maioria católica. Este é o caso, sobre 

as estratégias que o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, 

vinha apresentando para conquistar o cargo de prefeito, buscando construir uma 

imagem mais relacionada a de um “homem público competente”, do que de “um 

homem de Deus”.  

De acordo com Maria das Dores Machado (2006), a razão para um caso 

específico de sucesso, o de Garotinho e sua esposa, Rosângela Matheus, no Rio de 

Janeiro, não se devem apenas ao apelo religioso em um estado, na qual cerca de 

20% se consideram evangélicos, e às agremiações com outras igrejas evangélicas, 

mas em função de seus programas assistencialistas (cheque-Idoso, sopa-cidadania, 

restaurantes populares, etc.). Isto significa que, no caso de Garotinho e de Rosinha 

Matheus, a imagem de difusores da fé está vinculada à imagem de pessoas públicas 

interessadas no bem comum dos mais carentes. Desta forma, o apelo religioso serve 

como pano de fundo para justificar características personalistas de políticos 

honestos, justos e caridosos.  

A religião, neste sentido, seria um ingrediente a mais no discurso moral de 

candidatos, que apostam na imagem desgastada pela corrupção da maioria dos 

políticos. Os candidatos evangélicos e os partidos utilizam duas imagens diferentes 

para conquistar a confiança, ao mesmo tempo, de evangélicos e do restante dos 

eleitores. Nas igrejas, que em certos momentos os pastores agem como cabos 

eleitorais, a proposta dos candidatos é bem nítida no que diz respeito à difusão dos 

preceitos religiosos. Já em ambientes laicos ou na mídia de forma geral o 

posicionamento é outro, dizem que a dimensão religiosa como código de conduta 

nacional não será levada em consideração caso sejam eleitos.  

A estratégia de Marcelo Crivella (PRB-RJ) para se eleger senador pelo estado 

do Rio de Janeiro – que foi a mesma utilizada por Garotinho (ex-PMDB e atual PR) e 

sua esposa nas eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro – é totalmente 

justificada, se considerarmos o censo de 2000, na qual 73,8% da população 

Brasileira se considera católica. O percentual de evangélicos no Brasil, mesmo que 

em franco crescimento, ainda é insuficiente para se eleger um candidato, em 

eleições majoritárias. 

Portanto, no caso de eleições proporcionais, os candidatos evangélicos 

assumem a sua religião e fazem de sua igreja seu cabo eleitoral, já no caso das 
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eleições majoritárias, estes candidatos tendem a evidenciar características 

assistencialistas e de moral superior ao da maioria dos políticos.  

Existem três elementos básicos sobre o eleitorado evangélico brasileiro, 

descritas a partir da análise que BOHN (2004) faz do survey de Pierucci & Prandi 

(1995). Nesse survey, os autores buscam a perspectiva do comportamento eleitoral 

dos fieis evangélicos, sem buscar explicações no discurso das lideranças religiosas.   

O primeiro elemento apontado no estudo de PIERUCCI & PRANDI (1995) se 

refere às características socioeconômicas, o segundo é relativo à associação entre 

conservadorismo social e o conservadorismo religioso. E o terceiro elemento aponta 

para a lealdade religiosa automática, do “irmão vota em irmão”. 

As características socioeconômicas não serão discutidas neste trabalho, pois 

não é o objetivo de estudo buscar parâmetros quantitativos de renda ou qualquer 

outra variável que permitam caracterizar determinada população. Ainda assim, 

iremos utilizar os resultados obtidos no estudo para a construção dos perfis das 

entrevistas em profundidade, pois, de acordo com a análise produzida por BOHN 

(2004) a baixa renda e o baixo grau de instrução do evangélico se assimilam ao do 

católico e relaciona-se mais à realidade da maioria brasileira do que propriamente 

uma distinção do evangélico.  

 

Conforme aponta a literatura, os fiéis evangélicos – sobretudo os membros 
das denominações pentecostais –, provêm de setores socioeconômicos 
significativamente desprivilegiados, tanto no que se refere à renda quanto 
ao nível de escolaridade. Esse perfil, no entanto, não é exclusivo ao 
segmento evangélico; ao contrário, guarda consideráveis similaridades com 
o público adepto das religiões católica e afro-brasileiras (candomblé e 
umbanda). Diante dessa semelhança de perfis, dificilmente eventuais 
diferenças de opinião, atitude ou comportamento entre  esses três grupos 
podem ser atribuídas aos fatores acima mencionados – renda e 
escolaridade. (BONH, 2004, p.335) 
 
 

A principal diferença apresentada entre evangélicos e católicos ocorre em 

duas direções: a afinidade direta e imediata entre o evangélico e seu par (irmão), 

apresentada na análise de BOHN (2004) conclui que “a análise dos determinantes 

da escolha eleitoral e partidária revelou que a influência da igreja e das autoridades 

religiosas é desproporcionalmente maior no caso dos eleitores evangélicos”. Neste 

sentido, a influência que o líder religioso exerce sobre o evangélico é maior do que 

no fiel de outras religiões.  
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A constatação apresentada no estudo de BOHN, já havia sido discutida por 

FONSECA (2002) quando o autor afirma que “eleitores evangélicos votam em seus 

pares, seus irmãos e pastores”. Essa será a perspectiva adotada nessa pesquisa. 

Nosso enfoque será a identificação dos conceitos e valores evangélicos que 

influenciam na escolha de um candidato nas eleições majoritárias.  

Em relação ao voto do eleitor em pares, Barbetta & Carreirão (2002) afirma 

que as chances de um eleitor evangélico votar em um correligionário são duas vezes 

maiores do que um não evangélico.      

                                            

No que concerne à religião, a força de Garotinho entre os  evangélicos é 
confirmada: o coeficiente de Wald  é o maior encontrado no modelo – a 
chance de  votar em Garotinho por parte de um eleitor evangélico 
representa mais do que o dobro da de um eleitor sem religião (ou de outras 
religiões, além da católica e das evangélicas) e a diferença de chance de 
votar em Garotinho é ainda maior se comparamos os evangélicos com os 
católicos. (CARREIRAO & BARBETTA, 2004, p.81) 

 

Este posicionamento político de evangélicos, muitas vezes acusado de 

manipulável é discutido por MACHADO (2002) à luz de debates da Sociologia da 

década de 80. Nesta época, o segmento evangélico pentecostal começava a se 

articular no ambiente da política nacional e muito se discutiu sobre a separação 

entre Estado e Igreja, especificamente, sobre os efeitos danosos que a ampliação da 

participação deste segmento poderia causar na secularização da esfera política. 

Contudo, esta teoria pode ser discutida em duas frentes.  

A primeira com a tese da privatização moral da religião CASANOVA (1999) e 

MONTEIRO (2002) discutem a presença da religião na esfera pública e como esta 

tem se mostrado como um fator de proteção à liberdade religiosa, a partir do 

momento em que defende o principio das minorias e busca manter os princípios 

democráticos e a ordem social.  

A segunda com a teoria que afirma o papel da religião como um movimento 

questionador dos valores secularizados, a partir da (re)organização dos princípios 

éticos e morais de setores diversos, principalmente, voltados para a perda de 

influência da Igreja Católica como hegemônica na participação nas decisões do 

Estado, mas que se valia de seus supostos valores seculares para influenciar nos 

modos da organização social brasileira desde o surgimento do Estado-Nação. 

Todavia, não será nosso interesse caracterizar a atuação do catolicismo ou mesmo 

buscar explicações internas para a sua possível perda de hegemonia.  
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Em sua análise, MACHADO (2002) caracteriza atuação dos evangélicos 

como conservadora e a corporativa. Ela descarta o apolitismo, como apatia política 

ou falta de interesse pelo assunto, e parte para uma análise que enfoca a 

heterogeneidade de práticas religiosas e doutrinas como reflexo de interesses de 

cada grupo, no que tange à sua atuação política. Neste sentido, o corporativismo 

seria o grau de fortalecimento político dos interesses de cada segmento religioso.  

A partir disso, a análise evolui para dois pontos: o primeiro voltado para o 

comportamento dos fieis como eleitores e o segundo em para a atuação política dos 

líderes religiosos.  

 

 

O posicionamento dos evangélicos em São Paulo  

 

 

O voto religioso, como já mencionado anteriormente, está mais relacionado 

ao voto proporcional do que ao majoritário – MACHADO (2002). Contudo, São 

Paulo, nas eleições para a prefeitura da cidade em 2008, apresentou um fato que 

tendia a privilegiar a importância ao voto de comunidades evangélicas. Houve 

grande esforço dos candidatos ao cargo de prefeito para angariar votos de grupos 

sociais específicos, dentre eles, os mais noticiados pelas foram os evangélicos. Este 

fato pode corroborar com a nossa hipótese de que o voto de religiosos teve grande 

importância na campanha política dos candidatos.  

 

 

O contexto das eleições em SP  

 

A disputa da prefeitura de São Paulo apresentou algumas surpresas ao longo 

do processo da campanha política dos candidatos. De acordo com uma pesquisa de 

intenção de voto realizada na cidade pelo Instituto Datafolha, no mês de julho a 

disputa parecia estar entre Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). 

Entretanto, a partir de agosto, Alckmin começou a perder pontos e Gilberto Kassab 

(DEM), que até então se mantinha em terceiro lugar e cerca de vinte pontos abaixo 
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do segundo colocado, alavancou em direção ao segundo lugar. Marta também 

começou a perder votos e caiu de 41 pontos em agosto para 35 em setembro. 

 

 
Fonte: Datafolha 

 

Do dia 25 de setembro em diante, os resultados das pesquisas já estavam 

polarizados entre Marta Suplicy e Gilberto Kassab e a disputa do segundo turno 

parecia realmente estar entre os dois. De um lado Gilberto Kassab, que disputava a 

reeleição. De outro lado Marta Suplicy, candidata que já havia assumido o poder em 

2001, já bem conhecida. 
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Acompanhando a tendência que as pesquisas apontavam, Kassab e Marta 

foram para o segundo com um percentual de votos bem próximo, com diferença 

positiva para o primeiro de apenas 0,8 pontos. 

 

Resultado do primeiro turno das eleições para prefe itura de São Paulo - 2008 

Candidato Nr Partido Situação QtVN %VV 

Gilberto Kassab 25 DEM 2º turno 2.140.423 33,6 

Marta Teresa Suplicy 13 PT 2º turno 2.088.329 32,8 

Geraldo Jose Rodrigues Alckmin Filho 45 PSDB Não eleito 1.431.670 22,5 

Paulo Salim Maluf 11 PP Não eleito 376.734 5,9 

Sonia Francine Gaspar Marmo 23 PPS Não eleito 266.978 4,2 

Ivan Valente 50 PSOL Não eleito 42.616 0,7 

Ruy Renato Reichmann 33 PMN Não eleito 7.234 0,1 

José Levy Fidelix Da Cruz 28 PRTB Não eleito 5.518 0,1 

Edmilson Silva Costa 21 PCB Não eleito 4.300 0,1 

Ciro Tiziani Moura 36 PTC Não eleito 3.825 0,1 

Anai Caproni Pinto 29 PCO Não eleito 1.656 0,0 
Fonte: Data Mart de Resultado do Pleito de 2008 

 

Marta Suplicy iniciou-se na vida política em 1983, filiando-se ao Partido dos 

Trabalhadores (PT). Onze anos depois, em 1994, elegeu-se deputada federal pelo 

estado de São Paulo. Em 1998, disputou o governo do estado, em 2000, foi eleita 

prefeita da cidade São Paulo e em 2007 assumiu o Ministério do Turismo. Quando 

prefeita (2000) ficou conhecida pelos programas sociais voltados para a população 

carente, dentre elas o bilhete único e o CEU – Centro de Educação Unificado. Como 

candidata em 2008, as propostas de Marta estavam concentradas na saúde, com a 

construção de uma rede de policlínicas, educação, ampliação dos CEU’s, e nos 

transportes, que foi a proposta mais comentada e noticiada, com a ampliação dos 

trechos do metrô. O PT de Marta se uniu na coligação "Uma Nova Atitude para São 

Paulo", com os partidos PCdoB, PSB, PDT, PRB e PTN.  

Gilberto Kassab começou sua trajetória política em 1993, elegendo-se 

vereador pelo município de São Paulo, logo em seguida é eleito deputado estadual 

em 1994 pelo mesmo estado. Foi deputado estadual em 1994 e deputado federal 

reeleito, em 1998 e 2002. Em 2005 renuncia ao cargo para assumir o mandato de 

vice-prefeito da cidade de São Paulo e, em 2006, assume a prefeitura logo após a 

renúncia de José Serra (PSDB). Suas propostas para a candidatura em 2008 



 

 28 

estavam voltadas para a melhoria dos transportes e diminuição dos valores do 

transporte público, como forma de diminuir os congestionamentos da cidade, além 

disso, falou sobre melhorias para a saúde e segurança.  O partido de Kassab formou 

a coligação "São Paulo no Rumo Certo", com os partidos DEM, PMDB, PR, PV, PSC 

e PRP.  

Após o primeiro turno das eleições, ambos os candidatos buscaram o apoio 

de novos partidos e grupos sociais para angariar votos. Foram noticiados em toda a 

mídia os esforços de campanha de ambos os candidatos para conquistar o eleitor 

evangélico. 

Uma das estratégias de campanha de Marta Suplicy para diminuir a adesão 

do voto evangélico ao candidato Kassab foi reproduzir e suscitar boatos referentes 

ao estado civil de seu oponente. Estes boatos poderiam adquirir força se fosse 

levado em consideração que já existiam rumores a respeito da vida pessoal do 

candidato e de sua preferência sexual.  

A estratégia da campanha de Marta visou salientar alguns movimentos de 

represália a Kassab, que distribuíram alguns panfletos pela cidade com os seguintes 

dizeres: “O povo de Deus não vota em Gay”, com os seguintes dizeres:  

O povo de Deus, que preserva e valoriza a família, não vota Kassab. Ele é 
gay. Seu número verdadeiro é 24. ”- “Tem gente que apóia casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. O prefeito Kassab sai na frente, já convive com 
seu marido. 

Ninguém vê o Kassab comentar sobre sua família na TV ou qualquer lugar. 
Não pode apresentar seu homem. 

Kassab proibiu a marcha para Jesus na Av. Paulista, mas permite, participa 
e apóia a vergonhosa passeata gay. 

Kassab fechou casas noturnas de mulheres e nunca fez nada contra boates 
Gays e casas de massagem freqüentadas por homossexuais. 
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Portanto, o que pareceu ser uma das grandes investidas de Marta Suplicy 

contra o candidato Gilberto Kassab nas eleições para a prefeitura de São Paulo foi, 

na verdade, uma disputa de votos dos evangélicos da cidade. Ao que parece, Marta 

buscou atacar seu adversário evocando os sentimentos conservadores da 

população fazendo alusões ao desconhecimento do passado político e de eventos 

pessoais da vida de Kassab, pelo fato dele não ter filhos nem ser casado. Este fato 

foi interpretado pela mídia como uma alusão ao fato de Kassab, possivelmente, ser 

homossexual. Esta suspeita era levantada informalmente em função de seu possível 

envolvimento com um sócio, também do meio político, seu apoio às causas 

antihomofóbicas e às causas GLBT. Este evento ocorreu durante horário gratuito 

político eleitoral do primeiro turno e gerou grande repercussão na impressa.  

Todavia, este fato não diminuiu a quantidade de votos em Kassab, pois, de 

acordo com o Instituto Data Folha, realizada nos dias 7 e 8 de outubro, 52% dos 

evangélicos pentecostais e 57% dos não pentecostais disseram que poderiam votar 

em Gilberto Kassab para prefeito no segundo turno. Enquanto Marta Suplicy (PT) 

teria o apoio de apenas 38% dos pentecostais e o mesmo índice dos não 

pentecostais.  

Além disso, a intenção de voto do paulistano se manteve durante todo o 

período do segundo turno favorável a Kassab, com larga diferença entre Marta 

Suplicy. 
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Os resultados da eleição ficaram bem próximos das estimativas de votos, 

como mostra a tabela abaixo. 

 

Resultado do segundo turno das eleições para prefei tura de São Paulo - 2008 

Candidato Nr Partido Situação QtVN %VV 

Gilberto Kassab 25 DEM Eleito 3.790.558 60,7 

Marta Teresa Suplicy 13 PT Não eleito 2.452.527 39,3 
Fonte: Data Mart de Resultado do Pleito de 2008 

 

As igrejas evangélicas aproveitaram o momento da campanha política para 

fazerem reivindicações, principalmente, voltadas para a condenação da Parada Gay 

na Avenida Paulista e a proibição da Marcha para Jesus no mesmo local. 

Condenaram, também, o projeto de lei que criminaliza a homofobia.   

Neste contexto de apóio político, apesar dos rumores da orientação de que 

Kassab não agradar ao eleitorado evangélico, a IURD da Rua da Consolação em 

São Paulo apresentou um caso curioso em relação ao voto do eleitorado, pois a 

maioria dos fiéis dessa comunidade votou na eleição para a prefeitura da cidade, em 

2008, em Gilberto Kassab.  

Neste sentido, isso pode indicar que as opiniões das autoridades religiosas 

são a principal influência do fiel evangélico na escolha de seu voto, pois, a partir da 

decisão central da IURD em apoiar Kassab, os fieis são levados a votar neste 

candidato. De acordo com o pastor responsável pela IURD Consolação, apesar de 

não ter havido um apoio oficial da Igreja à Kassab, houve uma reunião da alta 

direção para que a decisão fosse repassada aos templos de cada bairro. 

A igreja evangélica, a partir do momento em que influencia a decisão do 

eleitor-fiel, passa a ser detentora de espaços sociais diversos, na qual a política se 

tornou uma posição de consumo dentro da hierarquia religiosa. 

De acordo com Fonseca (2002), os evangélicos tendem a votar em seus 

pares, como aconteceu no Rio de Janeiro em 1998 e acontece comumente nas 

eleições proporcionais nas cidades brasileiras. Contudo, quando não há um 

candidato evangélico concorrendo nas eleições majoritárias, como foi o caso de São 

Paulo em 2008, os eleitores tendem a seguir o direcionamento de pastores e bispos, 

a partir do interesse do poder central da igreja.  

Em São Paulo, a IURD apoiou o candidato a vereador Atílio Francisco (PRB), 

o bispo Atílio. Além dele, outro candidato foi eleito pela câmara, José Olímpio 
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(PMDB), no entanto, não foi mencionado como candidato apoiado pela IURD 

Consolação. O Bispo Atílio faz parte da chamada “base aliada” de Kassab, contudo, 

não foi verificado apoio formal à sua candidatura. O que mais chama a atenção é 

que o PRB é coligado ao PT de Marta Suplicy. 

A hipótese é a de que, no caso da eleição para a prefeitura de São Paulo em 

2008, os fiéis receberam orientação para votar em Gilberto Kassab. A razão para 

esse direcionamento foi argumentada por um pastor, pois Marta Suplicy não 

autorizou a construção de uma matriz da igreja na Avenida Paulista, além disso, 

argumentou que “Kassab é melhor para negociar”. 

 

 

O eleitor evangélico e o acesso aos meios de comuni cação 

 

 

De acordo com o ESEB, a maioria dos eleitores, tanto católicos quanto 

evangélicos, tem pouco acesso aos meios de comunicação, o que os tornam 

passíveis de manipulação pelos interesses de uma hierarquia religiosa. O que difere 

o evangélico nesse quesito é justamente a influencia que o superior hierárquico se 

propõe a ter sobre suas escolhas políticas.  

 

 

Distribuição das religiões segundo a freqüência de leitura de jornais e religiões 
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Tanto em relação à leitura de jornais quanto ao fato de assistir telejornais, 

tanto eleitores evangélicos quanto católicos apresentaram resultados muito 

semelhantes (32,6% de evangélicos e 32,9% de católicos).  

 

Exposição aos jornais e aos telejornais (em %) 
Evangélicos Católicos Sem religião 

Lê jornais? 
Telejornais Não Sim Telejornais Não Sim Telejornais Não Sim 
Não 32,6 19,2 Não 32,9 18,9 Não 26,5 15,7 
Sim 18,4 29,8 Sim 17,2 30,9 Sim 17,3 40,5 
Fonte: ESEB 2002 

 

 

Nível de importância de ser apoiado por autoridades  religiosas para a 

preferência partidária (%) 

Religião 1º item mais 
importante 

2º item mais 
importante 

Item não 
mencionado 

Questão 
anulada 

 Mormon, Adventista, 
Testemunha de Jeová  6,0 12,0 74,0 8,0 

 Evangélica pentecostal  18,1 13,7 63,5 4,7 

 Evangélica não-pentecostal  15,5 14,3 65,5 4,8 
 Candomblé  - - 90,9 9,1 
 Umbanda  12,5 12,5 75,0   
 Espírita kardecista  - 5,3 90,7 4,0 
 Seisho-Nô-Iê, Messiânica  - - 100,0   
 Católica  7,1 11,9 72,5 8,4 
 Budista  - - 100,0 0,0 

 Santo Daime, Esotérica, 
Outras  14,3 10,7 75,0 0,0 
 Não tem religião  1,2 6,5 87,1 5,3 
 Ateu  - - 100,0 - 
 

No que tange ao nível de importância que o entrevistado dá de ser apoiado 

por autoridades religiosas para a preferência partidária, a diferença entre católicos 

(7,1%) e evangélicos passa a ser grande, principalmente, entre os pentecostais 

(18,1%). 

Portanto, mesmo tendo acesso aos meios de comunicação em massa de 

forma semelhante ao católico, existe uma variável que condiciona o voto do 

evangélico e que influi menos no voto do católico. A hipótese para esta variável será 

discutida no próximo capítulo por meio da análise de dados de entrevistas em 

profundidade.  
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CAPÍTULO 2 – A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E AS PESQUIS AS NÃO 

ESTRUTURAS  

 

 

Tal qual analisa MACHADO (2002), a religião se apropria do espaço social e 

político para propagar seus conceitos e preferências e, neste instante, passa a fazer 

parte do governo. O maior exemplo disso é o meio de propagação de idéias políticas 

por lideranças religiosas (padres, pastores, bispos).  Todavia, os mecanismos de 

persuasão dos pastores e bispos evangélicos para angariar votos de fiéis não serão 

discutidos, pois iremos focar nas formas de assimilação e influencia da escolha do 

voto por parte do fiel. 

Procuraremos identificar o comportamento eleitoral do fiel da Igreja Universal 

do Reino de Deus nas eleições majoritárias para prefeito de São Paulo, por meio da 

identificação de variáveis específicas, que condicionam o comportamento desse 

público evangélico, na comunidade da Rua Consolação, por meio dos sentimentos, 

emoções e evocações dos evangélicos.  

De forma específica, iremos buscar: 

• A exposição aos meios de comunicação em massa, para verificar o grau 

de conhecimento sobre a política e a possível influência dos meios de 

comunicação 

• As motivações dos evangélicos em relação à política 

• As razões que levaram o eleitor a escolher o candidato Kassab  

• A imagem do candidato ideal formulada pelo eleitor  

 

 

A relevância teórica das pesquisas qualitativas 

 

 

As pesquisas qualitativas são muito criticadas dentro da ciência política, por 

não permitir extrapolar os resultados encontrados para o conjunto da população. A 

prática de survey é considerada mais explicativa e mais fidedigna da realidade.   

Todavia, existe outro tipo de abordagem que possibilita explorar determino 

tema, sem que seja necessário construir um modelo matemático ou que precise de 

técnicas estatísticas para a construção de amostras. Neste sentido, a metodologia 
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qualitativa oferece ao pesquisador uma análise mais exploratória, possibilitando o 

entendimento, no contexto das próprias relações sociais e culturais compartilhadas 

entre os fiéis da IURD, as formas de expressão de comportamentos e 

posicionamentos equivalentes a posturas “não-políticas”, buscando nestes 

comportamentos, argumentos e posições para posturas políticas.  

 

 

A Coleta de Dados 

 

 

O trabalho se orientou em uma abordagem exploratória, com a coleta de 

dados em campo através da observação participante nas reuniões dos evangélicos 

durante dois meses na Rua Consolação, 2000, São Paulo. Além de conhecer e 

conversar informalmente com fieis e pastores de outras comunidades. A pesquisa 

teve início no dia 17 de abril, no ano de 2009 e contou com a colaboração de fiéis, 

obreiros e pastores.   

O campo iniciou-se com uma conversa com uns dos pastores responsáveis 

pela IURD Consolação, com o intuito de manter uma relação amigável durante a 

pesquisa. Superficialmente, foi falado sobre os objetivos da pesquisa, deixando bem 

claro que a pesquisadora não era jornalista e que nenhuma matéria sensacionalista 

seria publicada. O pastor sugeriu que, para que a comunidade me conhecesse e 

vice-versa, eu passasse a freqüentar as reuniões, como são chamados os cultos da 

igreja. Em vários momentos, a pesquisadora deste estudo foi convidada e, em 

outros, intimada para a participação nas reuniões. Ficou implícito que para conseguir 

realizar as entrevistas naquela comunidade seria necessário estabelecer algum 

vínculo com a igreja, mesmo que temporário. 

As reuniões duravam em torno de uma hora e meia e aconteciam a partir das 

15h. A participação da pesquisadora ocorria a partir das 18h, quando o movimenta 

aumentava, pois era o momento em que os fiéis saiam do trabalho. Cada dia da 

semana era feito um tipo de oração, nas segundas-feiras eram realizados os cultos 

para os empresários, nas terças e quartas a reunião do espírito-santo, nas quintas a 

oração das famílias, nas sextas a vigília da libertação, nos sábados a terapia do 

amor para casais e aos domingos as reuniões do louvor e adoração.  
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A observação participante focou-se nos cultos durante a semana, pois aos 

sábados e domingos a igreja ficava muito cheia, o que inviabilizava qualquer tipo de 

interação.  

Já nas primeiras experiências foi possível perceber, por exemplo, que a 

maneira de atingir dos sujeitos investidos pode ser dada por outras vias. As 

perguntas que fazemos às vezes nos revelam pontos diferentes dos que 

intencionávamos descobrir com as perguntas formuladas. Acrescenta-se a isso os 

entraves institucionais e burocráticos que podem dificultar a atuação do pesquisador 

neste espaço, em função de uma série de resistências, muitas delas relacionadas ao 

fato da exploração da imagem do lugar pela mídia. 

Destacamos o fato de que esse método pode ser modificado de acordo com 

as relações travadas em campo, uma vez que a condução da pesquisa depende não 

somente do pesquisador como também da disponibilidade do pesquisado em 

participar do que é proposto. Inicialmente, foi proposto um grupo focal para os 

participantes da igreja, contudo, estes se mostraram bastante desinteressados em 

participar de qualquer evento que fosse externo à igreja. Como exemplo disso, foram 

marcados dois grupos focais e em ambos não houve número suficiente de 

participantes para que este fosse realizado. Desta forma, foram feitas dez 

entrevistas em profundidade com os fiéis que se mostraram abertos a serem 

entrevistados.  

As entrevistas em profundidade correspondem a um dos tipos de metodologia 

qualitativa, na qual é aplicado um questionário semi-estruturado. A condução da 

entrevista é feita através de um diálogo e o entrevistado tem plena liberdade para 

responder e justificar os questionamentos realizados e demonstrar sua linha de 

argumentação.  

 

 

A construção do roteiro de entrevistas como instrum ento de coleta de dados 

 

 

O instrumento de coleta de dados escolhido foram as entrevistas em 

profundidade e buscaram responder aos objetivos específicos da pesquisa. O roteiro 

foi construído a partir das hipóteses de trabalho, que foram relacionadas nos 

capítulos referentes à análise dos dados:  
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• A exposição aos meios de comunicação em massa, para verificar o grau 

de conhecimento sobre a política e a possível influência dos meios de 

comunicação 

• As motivações dos evangélicos em relação à política 

• As razões que levaram o eleitor a escolher o candidato Kassab  

• A imagem do candidato ideal formulada pelo eleitor  

 

O primeiro ponto tinha como objetivo estabelecer uma contraposição entre a 

exposição aos meios de comunicação e verificar se tiveram acesso ao horário 

gratuito de propaganda eleitoral e debates 

O segundo tópico visava entender a importância e a motivação que a política 

apresenta na vida dos participantes para identificar se esses elementos são 

influenciados pelo pastor e se refletem na hora do voto. 

O terceiro tópico buscou identificar os motivos nos quais Kassab foi a 

escolhido, quem foram os influenciadores dessa decisão e, por fim, o quarto ponto 

tinha o intuito de captar a relação entre pressupostos religiosos e sua influência na 

decisão do voto. O caráter assistencialista da instituição, que conduz os fiéis de que 

a obra de deus e as pessoas que vão continuar o reinado de deus na terra, longe da 

corrupção da política.  

 

 

 

Os critérios de seleção dos participantes das entre vistas 

 

 

Os participantes das entrevistas foram escolhidos a partir de critérios de 

vinculação à IURD, sexo, idade, escolaridade, e candidato que voltou para prefeito 

na última eleição, em 2008.  Não foi feita restrição sobre as atividades, que deverão 

ser diversificadas, englobando tanto donas de casa quanto trabalhadores informais.   

Com o objetivo de selecionar os entrevistados a partir de perfis específicos, 

foi aplicado um questionário de seleção que deveria obedecer a três critérios. O 

primeiro relativo ao vínculo com a igreja de ser religioso da IURD há, pelo menos, 

dois anos. O segundo critério deveria selecionar os entrevistados que frequentassem 
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o culto, pelo menos, uma vez por semana e ter participado de alguma atividade 

religiosa, além do culto no último mês, como a missão. O terceiro trata do nível de 

exposição aos meios de comunicação em massa, portanto, o entrevistado deveria 

assistir TV ou escutar rádio, pelo menos, três vezes por semana. 

 

 

A composição dos participantes das entrevistas  

 

 

As entrevistas buscaram abordar perfis diferenciados, por meio de pessoas 

de ambos os sexos, sendo metade do sexo feminino e a outra metade do sexo 

masculino. Além disso, foram consideradas idade e escolaridade variadas.   

 

Tabela 1 Composição dos participantes das entrevist as 

 

Entrevistado Sexo Idade Escolaridade Profissão Bair ro Candidato 

1 Feminino 27 anos Ensino médio completo Secretária Bela Vista Gilberto Kassab 

2 Feminino 32 anos Ensino fundamental Cozinheira Pinheiros Gilberto Kassab 

3 Feminino 45 anos Ensino médio completo Obreira (só 
atua na igreja) Sumarezinho Gilberto Kassab 

4 Feminino 48 anos Ensino fundamental Ajudante de 
serviços gerais 

Lapa Gilberto Kassab 

5 Feminino 49 anos Ensino médio completo Dona de casa Bela Vista Gilberto Kassab 

6 Masculino 25 anos Ensino fundamental Balconista Liberdade Gilberto Kassab 

7 Masculino 31 anos Ensino médio incompleto Obreiro e 
comerciante 

Centro Gilberto Kassab 

8 Masculino 38 anos Ensino médio completo Aposentado 
(invalidez) Pinheiros Gilberto Kassab 

9 Masculino 43 anos Ensino fundamental Zelador República Gilberto Kassab 

10 Masculino 45 anos Ensino médio incompleto Marceneiro Consolação Gilberto Kassab 

 

 

O cronograma de realização das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas dentro de dez dias, entre os dias 11 e 20 de 

maio, sendo aplicadas em um espaço dentro da própria IURD. A média de duração 

das entrevistas foi de vinte e cinco minutos.  
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Tabela do cronograma de realização das entrevistas 

 

Entrevistado  Data Tempo médio de duração das entre vistas 

1 11/05/2009 35 minutos 
2 12/05/2009 23 minutos 
3 12/05/2009 21 minutos 
4 13/05/2009 27 minutos 
5 14/05/2009 29 minutos 
6 15/05/2009 19 minutos 
7 16/05/2009 31 minutos 
8 16/05/2009 23 minutos 
9 18/05/2009 24 minutos 
10 20/05/2009 20 minutos 

Média 25 minutos 
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CAPÍTULO 3 – IURD COMO INFLUENCIADORA DO ESPAÇO SOC IAL E 

POLÍTICO 

 

 

 

O perfil da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD )   

 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus é de origem mais recente dentre as 

pentecostais, criada em 1977, no bairro da Abolição, na cidade do Rio de Janeiro. 

Sua principal característica é a forte expansão e, apesar de ser a terceira igreja do 

país, com 11,9% dos adeptos pentecostais, experimentou uma taxa de variação 

média anual dos seus fiéis (25,7%) é quase três vezes superior à do conjunto dos 

pentecostais (Jacob, 2003). 

Um dos principais motivos para este aumento veloz está relacionado às 

estratégias de difusão de sua fé, que se utiliza amplamente dos meios de 

comunicação em massa para se desenvolver, principalmente, a televisão. As 

palavras do sítio eletrônico da IURD corroboram com essa afirmativa:  

 

Multiplicando-se rapidamente, com o apoio da mídia impressa e eletrônica, 
permite que todos os necessitados tenham acesso à Palavra de Deus, mas 
não despreza a evangelização boca-a-boca. (IURD, 2009) 

 

Fruto da terceira onda do pentecostalismo brasileiro, a IURD passou a 

dominar certos canais de comunicação televisivos, incluindo a compra da emissora 

Record, em 1992. Além disso, adquiriu, em março de 2007, o jornal Correio do Povo, 

e outras emissoras gaúchas (TV Pampa) no mesmo ano. Para JACOB, esta 

estratégia é eficaz e pode ser comprovada pelos dados do IGBE: 

 

Ao que tudo indica, esta estratégia foi bem sucedida, uma vez que passou 
de 269.000 fiéis em 1991, para 2,1 milhões em 2000, o que representou 
12% dos pentecostais. (JACOB, 2003, P.42) 

 

A IURD é uma igreja essencialmente urbana e concentra adeptos 

centralizados nas capitais dos estados. De acordo com os dados apresentados por 

JACOB (2003), a partir do censo de 2000, o Rio de Janeiro vem em primeiro lugar, 

com cerca de 350.000 pessoas, seguido do São Paulo, com 240.000. O autor 
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ressalta que houve uma “estratégia geopolítica” na criação de templos religiosos nas 

capitais e em cidades metropolitanas de relativa influência, com o objetivo de 

integrar toda a área adjacente.  

 

 

Número de pessoas da Religião Evangélica Pentecosta l IURD – Brasil, 2000 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

 

Nesta análise, a expansão iurdiana estaria concentrada ao Rio de Janeiro e a 

São Paulo, uma vez que o número de fiéis em outras capitais, como Belo Horizonte, 

com 83.000 fiéis e Salvador, com 75.000 não é bastante significativo. Todavia, 

mesmo não sendo tão amplamente difundida como nas megalópoles brasileiras, a 

IURD conseguiu grande dispersão geográfica e, com exceção do Acre, Amazonas, 

Maranhão e Tocantins, o sucesso de sua estratégia lhe permitiu alcançar uma 

implantação nacional. 
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Representação Percentual da Religião Evangélica Pen tecostal Igreja 

IURD – Brasil, 2000 

 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 

 

 

O mapa de evolução das porcentagens dos fiéis da IURD na população total 

aponta que para um crescimento em regiões fora do eixo Rio-São Paulo, que segue 

do interior do estado de São Paulo e parte para a região Centro-Oeste. Do mesmo 

modo, as implantações nas capitais, como Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, 

Porto Velho e Goiânia, ajudam a IURD na difusão nas regiões metropolitanas das 

referidas cidades.  
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Evolução da % na população total da Religião Evangé lica Pentecostal 
IURD – Brasil, 1991/ 2000 

 

 

Para JACOB,  

 

Sem dúvida, a capacidade de se estabelecer ao longo do território nacional 
está ligada à mídia que ela soube utilizar, principalmente o rádio e a 
televisão. . (JACOB, 2003, P.43) 

 

Como se sabe, a Rede Record pertence a essa Igreja e o mapa da 

localização das suas afilias mostra bem a estratégia adotada de implantação 

diferenciada pelo o país. Podem-se distinguir, então, três modalidades dessa 

implantação. Em primeiro lugar, se procura conquistar as capitais dos estados, de 

onde é possível atingir a maior parte da população, todas as capitais estão incluídas 

na Rede Record, menos Aracaju. Em seguida, constituam-se os primeiros centros de 

segundo nível, como Maringá, Londrina e Toledo, o Paraná, ou ainda Campinas, 

Santos e São José do Rio Preto em São Paulo. Este segundo tipo de implantação 

diz respeito apenas a uma parte do Brasil, pois, sobretudo, a Região Nordeste e o 

Estado de Minas Gerais não participam desse movimento, em ração da má 
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receptividade das populações do interior \ás mensagens da IURD. Finalmente, pode-

se notar que nos espaços particularmente favoráveis à IURD, a Rede Record 

apresenta malha Densa no território, o que é principalmente, o caso de Mato Grosso, 

Rondônia e Maranhão 

 

Localidades onde está presente a Rede Record – Bras il, 2000 
 

 

 

Para Mariano, o grande crescimento da IURD está relacionado não apenas 

aos meios de comunicação em massa, mas também, à sua grande capacidade em 

arrecadar recursos.  

 
A eficiência arrecadadora da Universal se deve em grande parte à sua 
agressividade, insistência e incomparável habilidade persuasiva nessa 
matéria. Quem não paga o dízimo, advertem os pastores, rouba a Deus, 
que, na condição de dono de todas as riquezas existentes, exige de volta 
10% dos recursos que concede aos seres humanos. Dinheiro que deve ser 
empregado cabalmente na realização da obra de evangelização. Essa 
concepção se alia à crença de que só alcança bênçãos quem tem fé. 
(MARIANO, 2004, p.129). 
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A IURD possui atuação internacional, em 172 países, com mais de 4.700 

templos instalados e 9.600 pastores espalhados pelo mundo. Em São Paulo, são 

210 templos, incluindo a Igreja Matriz, com capacidade para mais de 7.000 pessoas.  

 
 

Os resultados da pesquisa 

 

 

A pesquisa qualitativa possibilitou uma análise mais profunda dos dados, pois 

vários elementos, que não constavam no roteiro de entrevistas, surgiram, tanto 

durante a realização das entrevistas, quanto nas visitas aos cultos e conversa com 

pastores. 

Algumas análises já puderam ser formuladas a partir conversa realizada, logo 

no início do trabalho de campo, com os dois pastores responsáveis pela IURD 

analisada. Os líderes religiosos foram muito esclarecedores sobre o posicionamento 

da igreja diante da política e explicou como funciona o assistencialismo da igreja: o 

assessor do deputado faz visitas semanais nas comunidades e fica à disposição dos 

fiéis para exames médicos, assessoria jurídica e até mesmo encaminhamento de 

currículos a igrejas. Esse trabalho é sistemático e ocorre durante todo o ano. O 

trabalho na região sul da cidade não é tão árduo, contudo, de acordo com o pastor, 

os esforços são redobrados nas regiões periféricas. 

Em relação ao direcionamento do voto, o pastor deixou bem claro os objetivos 

da igreja. Na época das eleições, são criadas comissões especiais com os obreiros 

para o estabelecimento de metas de votos. Na eleição de 2008 a meta era de 10 

votos por obreiro.  

Cada obreiro recebia santinhos do bispo Atílio para serem distribuídos em 

casa e entre os amigos. Neste ponto, o pastor deixou implícita a idéia de que a IURD 

é uma entidade de ação política coesa, que conta com a participação e apóio de 

seus fiéis para a concretização de seus fins políticos.  

Ainda de acordo com um dos pastores, em entrevista realizada no mês de 

abril, a propaganda política era feita no altar, contudo, a lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, proibia essa prática. O 

parágrafo terceiro estabelece que:  
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§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada 
a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre 
as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso 
daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros: 
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento. 
 

Mesmo assim, ocorre boca de urna na porta do culto. A propaganda é feita de 

maneira indireta, como o exemplo passado pelo pastor "leiam o salmo 18, 698 

(fazendo alusão ao número do candidato) e uma piscadinha para que o fiel entenda". 

Para os pastores a política é uma forma que a igreja encontrou de deixar a lei dos 

homens mais parecida com a lei de Deus, nesse sentido, o argumento é seguir os 

preceitos da bíblia nas câmaras municipais, congressos e etc. Perguntei ao pastor 

se haviam apoiado algum candidato à prefeitura da cidade em 2008. A resposta foi, 

"Sim, apoiamos o Kassab. A Martha nos proibiu de construir uma catedral na Av. 

Paulista. O Kassab é melhor para negociar". De acordo com ele, essa foi a decisão 

institucional da igreja e que deveria ser passada para os fieis. 

O discurso do pastor pôde ser confirmado logo no início do recrutamento, pois 

a dificuldade em encontrar eleitores de Marta Suplicy na IURD Consolação foi muito 

grande. Todos os fiéis, que foram convidados para participar da pesquisa, 

responderam ter votado em Gilberto Kassab. Nesta comunidade, a média de 

convites para a entrevista foi de 11 convites para cada entrevista aceita. Portanto, 

sem contar as conversar informais, pelo menos 110 pessoas foram questionadas a 

cerca do candidato votante e nenhuma delas mencionou a candidata petista.  

 

Iniciando a análise dos dados, os entrevistados apresentaram certos padrões 

de respostas, principalmente, em relação às notas da importância da política e do 

voto. Este fato pode estar relacionado ao perfil homogêneo dos entrevistados.  

Os fiéis dedicam grande parte do tempo livre à igreja e/ou trabalhos 

relacionados a ela. Eles costumam freqüentar as reuniões, pelo menos, quatro vezes 

por semana após o trabalho, sendo o domingo um dia especial desses cultos. Aos 

finais de semana, costumam ficar em casa com os filhos e a família. Sobre o lazer, 

gostam de ir ao shopping e, às vezes, à praia. Alguns deles responderam que seu 

principal lazer é “trazer almas para o reino do senhor”, mostrando o engajamento 

com os trabalhos de evangelização.  
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Gosto de ir para a praia com minha família, ir ao shopping aos finais de 
semana também. Mesmo assim é bom ficar em casa curtindo os pequenos. 
Mulher, 27 anos, secretária, Bela Vista  
 
Eu gosto é participar da reunião no domingo e, depois, seguir para a central. 
Lá a igreja é maior e tem mais pastores que ajudam a gente a saber mais 
da palavra Deus. Às vezes a gente precisa falar de Deus e não pode ter 
vergonha disso, tem que saber o que falar para as pessoas precisam dele. 
Mulher, 49 anos, Dona de casa, Bela Vista 
 
Nossa missão é trazer almas para o reino do senhor, porque o reino de 
Deus é aqui na terra, depois que morre não adianta mais nada, vira tudo pó. 
Homem, 25 anos, Balconista, Liberdade 
 
Moro com minha mãe e ela não se dá bem com minha esposa. Saio de casa 
cedo para trabalhar, vou para o culto depois do serviço. Ela já está na igreja 
me esperando e depois disso acabou a briga. Homem, 38 anos, 
Aposentado, Pinheiros 

 

Sobre os trabalhos de evangelização realizados, são ressaltados os grupos 

de orações no domicílio de pessoas com problemas familiares, treinamentos na 

Igreja Matriz, em Santo Amaro, e missões em outros bairro ou cidades vizinhas para 

auxílio aos pobres.  

  

 

A Confiança nas instituições  

 

 

Foi solicitado que os respondentes dessem notas de 0 a 10 para o grau de 

confiança para o Congresso Nacional, os políticos brasileiros, os partidos políticos e 

a Igreja católica. Espontaneamente, os entrevistados exploraram suas respostas e 

as justificaram, ratificando opiniões já fornecidas durante o processo de entrevista.    

 

 

Notas sobre a confiança nas instituições brasileira s  

 Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Congresso Nacional  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Políticos brasileiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Partidos políticos 0 5 3 0 5 0 0 0 0 1 

Igreja Católica 10 5 10 0 0 5 0 10 10 10 
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Sobre o Congresso Nacional, todos os entrevistados deram nota zero para 

esta instituição, pois afirmaram que não compreendem sua função, não vêem os 

resultados de seu trabalho e acreditam que os custos são muito altos, se fosse 

levada em consideração a atuação dos mesmos.  

 

Eles são um fardo para o povo brasileiro, que só serve para dar gasto. 
Mulher, 45 anos, Obreira , Sumarezinho  
 

Acho que o abuso desse pessoal deixa a gente envergonhado. Toda vez 
que passa assuntos sobre corrupção na TV dá para entender porque todo 
mundo quer ser político. É ganhar para não fazer nada. Homem, 31 anos, 
Obreiro e comerciante, Centro 
 
Até hoje não entendi o que eles estão fazendo lá gastando o dinheiro do 
povo.  Homem, 45 anos, Marceneiro, Consolação 
 

 

Em relação aos políticos brasileiros, todos os entrevistados deram nota zero, 

alegando a corrupção, a falta de interesse pelas necessidades dos cidadãos e o 

gasto de dinheiro público em benefício próprio.  

 

 
Falta Deus no coração dessas pessoas, eles é que não sabem, mas vão 
prestar contar depois. Então deixa eles fazerem o que quiserem agora, não 
sou eu que vou julgar ninguém. Mulher, 32 anos, Cozinheira, Pinheiros 
 
Esses políticos não tem vergonha na cara, não se preocupam com nada, só 
com o próprio bolso. E o pior é que roubam na frente de todo mundo. Fazer 
o quê, né? Mulher, 49 anos, Dona de casa, Bela Vista 
 
Eu acho até que tem alguns que fazem coisas para o bem da sociedade, 
mas têm outros que chegam e trabalham tudo. Então, não adianta nada. 
Homem, 31 anos, Obreiro e comerciante, Centro 
 

 

Quanto aos partidos políticos, para seis dos entrevistados, estes não 

possuem relevância nenhuma no cenário político brasileiro e deram nota zero. Para 

os outros sete, as agremiações políticas são maneiras encontradas pelos políticos 

para se unirem com seus pares e se fortalecerem em prol da corrupção. Neste 

sentido, possui caráter essencialmente negativo. Parece um tanto contraditórios que 

os entrevistados, mesmo afirmando que a política é de grande importância na 

própria vida, da família e de sua comunidade, não apresentem confiança nos 

partidos políticos.  
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Para mim partido político é a mesma coisa que uma empresa, vão lá só 
receber e não trabalham nada. Homem, 38 anos, Aposentado, Pinheiros 
 
Tem importância para quem já está lá no governo. Eles assessoram os 
políticos na hora de fazer as leis. Mas como são comandados pelos 
mesmos políticos, acaba que não tem diferença, são todos corruptos do 
mesmo jeito. Homem, 31 anos, Obreiro e comerciante, Centro 
 

 

Sobre a avaliação da Igreja Católica, esta dividiu opiniões, por alguns foi vista 

como entidade de caridade como qualquer outra, apontando o caráter positivo 

relacionado às benfeitorias assistencialistas, seu ponto negativo voltados para a 

profissão católica de fé, que não possui a verdade de Deus e adora santos de barro. 

Em momento algum foi mencionada a sua influência política.  

 

A igreja católica ajuda muita gente, eles têm muitos projetos lá onde eu 
moro, dão roupas para os mendigos, dão sopa e tão sempre ajudando e eu 
vejo quase todo dia o carro deles lá na ponte. O problema é que eles não 
sabem a verdade, mas isso é outra história. Homem, 45 anos, Marceneiro, 
Consolação 
 

 

Exposição aos meios de comunicação em massa 

 

A primeira hipótese buscou identificar o nível de exposição aos meios de 

comunicação em massa. Como a maioria dos eleitores brasileiros identificados pelo 

ESEB, os pesquisados também não foram expostos aos meios de comunicação 

escritos, como jornais, revistas e internet. A televisão é bem freqüente no cotidiano 

dos entrevistados, principalmente nas horas de descanso quando chegam em casa 

após o trabalho. 

Inicialmente, os entrevistados foram perguntados sobre a nota que dariam 

para a confiança que possuem na imprensa, de forma geral. As notas foram altas, 

contudo, aparentemente, levaram em consideração apenas a televisão, pois a 

maioria não lê revistas nem jornais, com exceção da Folha Universal.  

 

  Notas sobre a confiança nos meios de comunicação em massa 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota 8 7 8 6 9 10 9 6 7 9 
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Para eles, os meios de comunicação são confiáveis, apesar de falarem 

“algumas mentiras de vez em quando”.  

 

Depende não 100%. Porque existe muito, como eu vou dizer, eles 
aumentam muito as coisas para dar IBOPE. Mulher, 27 anos, secretária, 
Bela Vista  
 
 
Ela é um pouco sensacionalista em alguns sentidos. Mesmo assim traz 
muita coisa boa, muita informação do que anda acontecendo no mundo. 
Mulher, 48 anos, Ajudante de serviços gerais, Lapa 
 

 

Todos eles assistem televisão diariamente, após chegarem do culto ou do 

trabalho. Os programas mais citados foram os telejornais, meio utilizado para “ficar 

por dentro do que anda acontecendo no mundo” e mesmo dentre as mulheres as 

novelas não foram mencionadas. Os entrevistados não possuem acesso à internet. 

Neste ponto, seis entrevistados relataram que a IURD não aprova este tipo de 

atitude dentro do lar, contudo, como algumas pessoas da casa não são da igreja, a 

TV, normalmente, é assistida. É interessante mencionar que este discurso sobre a 

reprovação do hábito de assistir TV pela IURD foi falado espontaneamente pelo 

entrevistado. Em alguns deles, foi percebido como forma de justificativa para um ato 

impróprio. 

Os entrevistados não costumam ler revistas, alegando falta de tempo e de 

interesse pelos temas que a impressa apresenta. O jornal lido por eles foi a Folha 

Universal, sendo os principais temas mencionados o desemprego, a miséria do 

mundo e o final dos tempos. 

 

Eu não tenho tempo para ler nem jornal nem revista, se eu tivesse leria uma 
bíblia ou a Folha Universal. Mulher, 32 anos, Cozinheira, Pinheiros 
 
Olha, ultimamente não leio nada. Falta tempo para tudo. Livros até que eu 
leio, mas revistas e jornais não. Mulher, 48 anos, Ajudante de serviços 
gerais, Lapa 
 
 

A Folha Universal foi considerada como um meio de comunicação que trata 

de assuntos gerais, não relacionados somente com a igreja, que fornece um 

direcionamento sobre os rumos de problemas que assolam a sociedade. A maioria 

desses problemas recai sobre a “falta de Deus das pessoas” e o quanto “o mundo 
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está afastado da igreja”. Não foi percebido que os graves problemas sociais estejam 

relacionados à má gestão de políticos, mas sim à falta de religiosidade das pessoas.   

Sobre a Folha Universal, em todas as reuniões frequentadas, o pastor reiterou 

inúmeras vezes sobre a importância de sua leitura, inclusive, pedindo doações para 

que essa prática fosse mantida. 

Percebe-se que a exposição dos meios de comunicação em massa, na qual 

são normalmente utilizados para a comunicação política, não surtiram grandes 

efeitos nos entrevistados, pois, mesmo que vistos como formas de entretenimento 

no intervalo de atividades, são considerados “profanos” e recriminados pela IURD. 

Todos  

 

Olha, ultimamente não leio nada. Falta tempo para tudo. Livros até que eu 
leio, mas revistas e jornais não. Mulher, 48 anos, Ajudante de serviços 
gerais, Lapa 
 
Apesar de tudo, você tem que está bem informado sobre as coisas, sobre o 
mercado financeira, cotação do dólar. Sem como é a cotação das taxas. 
Homem, 31 anos, Obreiro e comerciante, Centro 
 

 

 

As motivações em relação à política 

 

 

A segunda hipótese a ser testada levou em consideração as motivações em 

relação à política e, em seguida, como esta motivação se insere no cenário religioso. 

Foi perguntado aos entrevistados a importância que dão à política, ao voto e seu 

conhecimento a respeito dos legisladores da cidade, do estado e do país. Buscou-

se, portanto, estabelecer a importância e a motivação que a política apresenta na 

vida dos participantes para identificar se esses elementos são influenciados pelo 

pastor e se foram refletidos na escolha do candidato Gilberto Kassab. 

No início deste tema, os entrevistados foram perguntados sobre a nota que 

dariam para a importância da política na sua vida, de sua família e de sua 

comunidade. Todos responderam dez, dizendo que a política tem fundamental 

importância.  

 

A política dita emprego, dita escola tudo gira em torno da política. Mulher, 
27 anos, secretária, Bela Vista  
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A política muita gente fala que não gosta de, mas ela é importantíssima, não 
tem como viver sem ela. Uma democracia sem política não existe, ainda 
mais em um país democrático como o nosso. Mulher, 48 anos, Ajudante de 
serviços gerais, Lapa 

 

Contudo, apenas cinco entrevistados souberam falar que o governador do 

Estado de São Paulo é José Serra. Todos responderam o nome do prefeito da 

cidade, Gilberto Kassab, e do presidente da república, Lula. 

 

Entrevistados que souberam falar o nome do governad or do estado de SP 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nome do 
governador de SP 

X X X    X  X  

  

 

Para os entrevistados, não existe relação entre política e religião, pelo 

contrário, a religião é algo puro e sublime e envolve apenas Deus e a política 

concerne à corrupção e as coisas do “homem”.  

 

Não existe relação entre os dois, a religião fala de fé e política fala de poder. 
Mulher, 32 anos, Cozinheira, Pinheiros 
 
A política tem a ver com a corrupção, com o dinheiro, não se mistura com as 
verdades da aula, com a lei de Deus. Quando Deus criou a terra ela não 
criou a política. Isso é coisa do homem. Homem, 43 anos, Zelador, 
República 

 

 

Mesmo acreditando que política e religião são dois temas a parte, oito dos 

dez entrevistados afirmaram que a igreja na qual freqüentam participa da política. 

Essa participação se realiza, principalmente, por meio da candidatura de pastores 

que têm a função de “lutar pelos interesses da igreja”.  

 

Existe uma política na igreja, mas não igual à política do governo, dessas 
que não resolvem nada. É como se tivesse um governado, que é Deus, que 
ampara a igreja e não deixa o mal chegar perto. Homem, 45 anos, 
Marceneiro, Consolação 

 

 

Afirmaram, também, que o pastor não costuma levar assuntos políticos para 

serem discutidos durante as reuniões, porém, deixaram claro que este incentiva o 
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voto a candidatos específicos. De acordo com os entrevistados, os pastores 

conversam sobre as eleições dentro e fora dos cultos, inclusive com alguns 

“santinhos” de candidatos distribuídos na porta da igreja. 

 

Às vezes o pastor fala que esses políticos do mundo não tão nem aí para 
nada, os políticos tão aí para acabar com a igreja universal, mas eles 
conseguem com o povo de Deus. É como aquela vez que falaram que o 
Edir Macedo chutou uma santa, não sei se é mentira ou verdade, mas se 
ele chuta ou se rouba uma hora ele vai prestar conta com Deus. Os políticos 
de Deus tão no poder para defender a igreja e não deixar fechar a igreja. 
Mulher, 27 anos, secretária, Bela Vista  
 
Tem pastor que é eleito para poder defender a igreja. Eu acho isso legal 
porque eles estão lá para defender o povo de Deus. Mulher, 32 anos, 
Cozinheira, Pinheiros 
 
O pastor fala para votar nos candidatos da igreja para defender a própria 
igreja, porque tem muita gente querendo ver o povo de Deus pelas costas. 
Mulher, 48 anos, Ajudante de serviços gerais, Lapa 
 
 

 Aparentemente, a eleição de membros da igreja para cargos políticos é vista 

por estes entrevistados com uma maneira de defesa a manutenção da igreja e o 

“povo de Deus”. Não sendo vista de maneira negativa.  

Em relação à participação política, oito respondentes disseram dar nota dez à 

importância que dão ao seu voto e que costumam votar em todas as eleições. 

Apenas dois disseram que o voto não representa nenhuma mudança para a política 

brasileira e deram nota zero, contudo, votam em todas as eleições  

 

O meu voto pode mudar muita coisa, do meu voto depende a escola para os 
meus filhos, a saúde, a saúde pública, o transporte, depende muita coisa. 
Mulher, 27 anos, secretária, Bela Vista 

 

Os principais problemas do Brasil apontados por eles estão relacionados ao 

caráter e às características pessoais dos políticos, com a ambição e a corrupção. Já 

os problemas da cidade se relacionam à criminalidade e à violência em primeiro 

lugar, e falta de estrutura urbana, como transportes e saúde.  

Para os entrevistados, os problemas não têm solução, independentemente, 

do candidato que será eleito, as coisas continuarão como estão, dando a entender 

que são problemas graves e profundos e que, certamente, um mandato não 

conseguirá resolver tudo. Além disso, tudo passa pela “mão de Deus”, as coisas só 

acontecem se “Ele” permitir. Esta visão fatalista separa a esfera individual da esfera 



 

 53 

coletiva, pois, pouco importa se o sistema de saúde está bem ou mal, o que importa 

é o que “Deus guarda para mim”, que será um futuro de riquezas e glórias.  

Em relação ao aborto e ao casamento homossexual, os entrevistados 

apresentaram opiniões bem conservadoras. Sobre o abordo, três foram favoráveis, 

desde que em situações especiais, como anencefalia. Já em relação ao casamento 

homessexual, nenhum deles foi favorável, pois “pela lei não é correto, pois, não foi 

isso que Deus fez, Ele fez a mulher para o homem e não o homem para outro 

homem”.  

 

 

O candidato “Real” e as razões para o voto 

 

 

Este tópico buscou identificar as razões nas quais os entrevistados votaram 

em Gilberto Kassab e quais foram os elementos que influenciaram no voto para este 

candidato. A hipótese a ser testada é que o posicionamento da IURD foi o principal 

fator de motivação desta escolha.  

Começamos perguntando aos entrevistados como acompanharam as 

eleições para a prefeitura de São Paulo em 2008. Nove dos dez afirmaram ter 

assistido o Horário Gratuito Político eleitoral e debates políticos realizados pelas 

TV’s abertas, como Rede Globo e Record. Alguns disseram terem sido instruídos 

pelo pastor a anotar e a comparar as propostas de cada candidato. O rádio não foi 

mencionado como meio de comunicação que influenciou nas decisões de voto.  

Todos os eleitores votaram em Kassab e, quando perguntados sobre os 

motivos na qual votaram no candidato sentiram um pouco de dificuldade em explicar 

as razões de sua escolha. Quando perguntados se Marta Suplicy faria o mesmo 

trabalho que seu oponente a maioria respondeu que a candidata, provavelmente, 

faria um trabalho semelhante. Não houve defesa em relação ao voto a Kassab ou 

justificativa que se contrapusesse à possível escolha em Marta.   

 
Eu acho que não tem diferença entre os dois, é tudo a mesma coisa. Veja 
só a Marta, ela foi boa prefeita, conseguiu muita coisa para nós, mesmo 
assim a gente ainda enfrenta muita transito e muita gente tem medo de sair 
de casa. Essas coisas de prefeito são muito relativas. Mulher, 45 anos, 
Obreira , Sumarezinho 
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Tirando algumas coisas na Marta que eu não gosto, ela é uma boa pessoal. 
Tem preocupação com os pobres. Agora o Kassab também, os dois são 
bons. Mulher, 48 anos, Ajudante de serviços gerais, Lapa 
 

 

Para eles, o partido político não foi levado em consideração, pois muitos nem 

mesmo sabiam a qual agremiação Kassab (DEM) pertence. Neste ponto, alguns, 

espontaneamente, afirmaram que Marta era do PT, mas que não se lembravam do 

partido de Kassab.  

Quem mais influenciou a decisão de voto para seis entrevistados foram “eles 

mesmos”, buscando mostrar que a reflexão crítica feita por eles não precisou de 

outras pessoas para o auxílio desta escolha. Outros dois afirmaram que foi a família, 

um mencionou colegas de trabalho e apenas um falou sobre a importância do 

pastor. Além disso, nenhum deles levou em consideração a religião de Kassab, 

tendo alguns afirmado desconhecer este ponto sobre o candidato. Para sete dos 

dez, o evangélico é mais preparado para governar, pois ele conhece a “verdade” e, 

por isso, tem menos chances de errar. Caso este candidato cometa alguma falha, a 

“justiça divina” será a responsável pelo julgamento de seus atos.  

 

 

O candidato “Ideal” 

 

 

Este tema buscou identificar as características que um político deve ter para 

que seja capaz de resolver os problemas apontados pelos entrevistados. De acordo 

com eles, este líder deveria conduzir os cidadãos para “a benevolência da obra de 

Deus”, ou seja, seriam pessoas com o “dom da verdade”, e que vão buscar 

aproximar o “reinado de Deus na terra”, longe da corrupção da política. As pessoas 

mais preparadas para esse cargo seriam, então, os “irmãos”. Neste sentido, nota-se 

que, apesar dos eleitores não terem a consciência direta do que os influenciou, os 

argumentos são de ordem religiosa. 

O candidato ideal foi mencionado pelos entrevistados como um homem 

valoroso, honesto e conhecedor das verdades de Deus. Quatro, dos dez 

entrevistados, afirmaram que o pastor da igreja que freqüenta teria a imagem desse 

“candidato ideal”, outros três mencionaram o obreiro da comunidade na qual 

frequentam.  
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Conclusão  

 

 

O padrão conservador foi identificado nos entrevistados, principalmente, 

quando colocados em prova o discurso bíblico e os erros dos homens em não 

aceitá-la como verdade, como no caso do casamento homossexual e do aborto. 

Outra característica identificada, que foi de grande importância para a análise dos 

dados, foi a visão fatalista do mundo, pois mostra que o fiel diferencia a espera do 

particular da esfera do coletivo. A partir do momento em que ele se comporta de 

acordo com as leis de Deus, não importam as mazelas do mundo, mas sim as 

recompensas divinas para seu bom comportamento.  

Para eles, a política não está de acordo com os problemas sociais, pois a 

miséria do mundo está muito mais relacionada a uma visão fatalista, na qual suas 

escolhas individuais e comportamentais tem muito mais impacto do que as escolhas 

coletivas. A política está, sim, relacionada aos valores morais do homem, às 

características pessoais dos candidatos, como honestidade, a humildade e 

proximidade com a verdade de Deus. Cabe ao político indicar para seus liderados as 

“verdades dos céus e deixar” os homens mais próximos de Deus, pois os problemas 

sociais não podem ser tratados pelos candidatos.  

Os entrevistados não possuem uma idéia clara do que vem a ser a política e 

mostram-se, muitas vezes, confusos em relação a isso. Ainda assim, conseguiram 

reproduzir, mesmo com dificuldades, o discurso institucional da IURD de defesa da 

minoria evangélica frente aos políticos ditos inescrupulosos que buscam atacar 

aqueles que fazem o bem. Além disso, existe o discurso da vitimização do povo 

evangélico, que “ataca para não ser atacado”, pois precisa a todo custo se fortalecer 

para evitar sua perda de poder e de influência política.  

Sobre a importância que dão à política, parece contraditório se comprarmos 

as notas desta pergunta com as relacionadas às instituições brasileiras. A explicação 

para esse aparente paradoxo está na diferença entre a concepção do ideal de 

política e a experiência política dos entrevistados. Grande parte desse processo de 

experiência está ligada à visão negativa formulada pelos meios de comunicação, 

principalmente, da televisão. Além disso, o entrevistado deixa a entender que os 

homens que não conhecem a lei de Deus tendem a ter atitudes profanas e 

incorretas.  
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A visão sobre o “candidato ideal” foi o tema que estabeleceu mais ligação 

entre o pastor e o fiel, pois demonstrou existir uma relação de confiança política 

adquirida para o direcionamento do voto. Desta maneira, o apelo religioso do voto 

estaria relacionado não apenas ao fortalecimento intencional da instituição, intentado 

pelo fiel-eleitor, mas, também, pela confiança da indicação do líder religioso.  

Portanto, foi possível identificar a importância da dimensão religiosa nos 

processos eleitorais de São Paulo, no ano de 2008, a partir da idéia que o eleitor-fiel 

constrói do candidato ideal. Pois nela está presente a construção do chamado 

“homem de Deus” e da busca pela renovação e diminuição de corrupção na política. 

Certamente, o pastor, mesmo que não seja candidato, pode ser considerado uma 

liderança política, que influencia em suas escolhas eleitorais, pois serve como um 

ponto de comparação e balizamento de escolhas.   
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO 

 

 

Apresentação  da pesquisa: objetivos do trabalho, técnica, sigilo e preservação da 

identidade do entrevistado com a data do dia e hora em que a entrevista começou. 

 

1. Perfil dos participantes (Perguntar e anotar)  

� Qual seu nome 

� E a sua profissão  

 

2. Cotidiano: Modos de vida do fiel 

� O que você costuma fazer nas horas vagas? 

� Qual o seu lazer preferido? 

 

 

3. Grau de sofisticação política: nível de exposiçã o aos meios de 

comunicação em massa  

 

Gostaria que você desse uma de 0 a 10 para a confia nça que possuem na 

imprensa em geral 

� Você costuma ler jornais Ler revistas? Com qual frequencia? Quais as 

colunas lêem mais? Política, esporte? 

� Costuma assistir televisão, ouvir rádio? Com qual frequencia? Quais os 

programas? Política, esporte? 

� Têm acesso à internet? Com qual freqüência? Que tipo de site acessa? 

� Você acha que esses meios de comunicação são confiáveis? Por quê?  

� Você sabe o nome do Prefeito de SP? Governador? Presidente Brasil? 

� Qual foi o candidato que votou para a prefeitura de São Paulo? 

 

4. Motivação em relação à política: Como o fiel se insere no cenário 

religioso  
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Gostaria que você desse uma de 0 a 10 para a import ância que a política tem 

na sua vida, na de sua família e de sua comunidade (Visão fatalista do mundo – 

Variável tropical) 

 

� Onde você costuma ver as notícias sobre política? 

� E costuma debater sobre política? Com quem, com os amigos, 

familiares...? 

� Você acham que existe alguma relação entre política e religião? 

� E na igreja que frequenta, você acham que ela participa da política?  

� Como seria essa participação?  

� E o que você acha dessa participação?  

o Quais seriam os pontos positivos?  

o E os negativos? 

 

� A igreja costuma levar assuntos políticos para serem discutidos dentro 

da comunidade? Como, por exemplo, problemas da comunidade que 

devem ser resolvidos, candidatos que podem trabalhar por esses 

problemas... 

� Em que momento esses assuntos são discutidos? 

� E durante o culto, você costuma falar sobre política? 

� O pastor conversa com você sobre isso? 

� Ele costuma indicar os melhores representantes da política, ou seja, 

em quem você poderia votar? 

 

5. Valores e opiniões – Posicionamento dentro da ideol ogia política  

� O que você pensam que é, hoje, o voto? 

� Você costuma votar em todas as eleições? 

 

Gostaria que você desse uma de 0 a 10 para a import ância do seu voto  

 

� Quais são os principais problemas que o Brasil enfrenta hoje?  

� E qual o principal problema de São Paulo? 

� Você acha que a Marta poderia fazer algo diferente do que está sendo 

feito hoje?  
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o Se ela pudesse sim fazer diferente, essa diferença seria positiva 

ou negativa 

o Em quais aspectos? 

 

� Algumas pessoas defendem que a mulher tem o direito de decidir 

sobre fazer um aborto; outros são contra esta idéia. E, você, o que 

acham?   

 

� Alguns políticos defendem que os homossexuais têm o direito de viver 

juntos, pela lei; outros não são de acordo com isso. O que você 

acham/pensam disso? 

 

 

6. O candidato ideal 

� Quais as principais qualidades que um prefeito deveria ter? 

� Esse candidato ideal que tem em mente existe, mesmo que não seja 

um político?  

o Quem seria essa pessoa? (ESTIMULAR: algum amigo, irmão, 

parente...) 

 

 

7. A escolha do candidato 

 

� Como você acompanhou as eleições de 2008 para prefeito?  

� Você assistiu aos programas eleitorais do rádio/TV? 

� Qual a principal razão para ter votado neste candidato? 

o Por quê? 

� Quem (O que) mais influenciou na escolha do seu voto? 

� O partido do candidato foi importante na hora de escolher o prefeito? 

� O pastor teve alguma influência nessa escolha? 

� A religião do candidato foi importante para você escolher o prefeito? 

� Você acha que o evangélico é mais preparado para governar ou tanto 

faz a religião da pessoa que governa?   
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8. Avaliação das igrejas  

 

Gostaria que você desse uma de 0 a 10, em que 0 é nenhuma confiança e 10 é 

muita confiança, que nota você dão para: 

 

a) Igreja Católica - explorar 

b) Políticos brasileiros; 

c) Partidos Políticos; 

d) Congresso  

 

Falando apenas sobre a Igreja Católica 

 

� O que você levou em consideração para avaliá-la des ta forma? 

� Quais são os pontos positivos dela?  

o E os negativos? 

 

9. Agradecimento 

 

� Agradecimento pela participação 

� Reiterar o código de ética do pesquisador 

� Encerrar 

 

 


