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RESUMO 

 

 

O presente trabalho discute a relação entre política e religião no estado de Goiás. Devido 

à alta participação percebida nos últimos anos dos evangélicos na política instituciona l, 

principalmente em âmbito nacional, esse trabalho pretendeu conferir a presença desse 

grupo religioso em Goiás, na Assembleia Legislativa do estado de Goiás no período de 

2011 a 2014. Foram selecionados como sujeitos de pesquisa os então deputados 

estaduais Fábio Sousa (PSDB), Lincoln Tejota (PSD) e Luiz Carlos do Carmo (PMDB). 

O objetivo geral foi investigar a atuação política dos mesmos em cinco categorias : 

motivação política, apoio da igreja, moral religiosa, atividade política e laicidade. Para 

que essa discussão fosse possível, autores como Max Weber, Jose Casanova, Paul 

Freston e Joanildo Burity se fizeram presentes em todo o trabalho. Através da análise 

de conteúdo de projetos de leis de autoria dos três políticos evangélicos pesquisados e 

de entrevistas qualitativas com os sujeitos de pesquisa foi possível perceber nos 

resultados a predominância de ações seculares na atividade política dos atores políticos 

pesquisados, em que a moral religiosa apresentou-se como ética a ser seguida no dia-a-

dia.  

 

Palavras-chave: religião, política, Goiás, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.  

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This paper discusses the relation between politics and religion in the state of Goiás. Due 

to the high participation perceived in recent years of evangelicals in institutional politics , 

mainly at the national level, this research intended to confer the presence of this religious 

group in Goiás, in Goiás State Legislative Assembly in the period of 2011-2014.The 

state legislators Fabio Sousa (PSDB), Lincoln Tejota (PSD) and Luiz Carlos do Carmo 

(PMDB) – from the mentioned period - were selected as research subjects. The general 

objective was to investigate the political activity of the mentioned subjects through five 

categories: political motivation, church support, religious moral, political activity and 

laicism. To make this discussion possible, authors such as Max Weber, Jose Casanova, 

Paul Freston and Joanildo Burity were present throughout this work. Through content 

analysis of the bills written by the three surveyed evangelical politicians and qualitat ive 

interviews with the study subjects, we could perceive in the results the prevalence of 

secular actions in their political activity in which religious morality was presented as 

ethics to be daily followed. 

 

Keywords: religion, politics, Goiás, Legislative Assembly of the State of Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A entrada de protestantes na política brasileira não é recente. Desde a separação 

constitucional entre igreja e Estado, em 1891, os protestantes já se faziam presentes na 

política institucional. A princípio, para obterem liberdade religiosa e acabar com as 

regalias do Estado concedidas à Igreja Católica. Passaram timidamente pela República 

Velha e ditadura militar, mas na redemocratização já havia uma organização protestante 

para ocupar a Assembleia Constituinte, no ato da elaboração da constituição de 1988, 

vigente até hoje no Brasil.  

Desta feita, percebeu-se que a partir do final da década de 1980 houve uma 

movimentação cada vez maior dos evangélicos na política. Esta crescente participação 

deu-se de forma concomitante ao crescimento desta denominação na população brasileira. 

Temos em 2000 um percentual de 15, 4% de evangélicos declarados no Brasil e em 2010 

um total de 22%. Desse número total de 2010, 60% declararam-se evangélicos 

pentecostais, 18,5% evangélicos de missão e 21,8% de evangélicos não especificados. 

Por outro lado, a religião católica, considerada tradicional na formação da cultura do 

Brasil, sendo por muito tempo a religião oficial no país, passou por uma redução no 

número de seus fiéis, mas continuou sendo majoritária (CENSO, 2010).  

 Interessante notar a representação dos evangélicos na política nacional. Tivemos 

há pouco tempo um presidente protestante na Comissão de Direitos Humanos na Câmara 

Federal. Marco Feliciano, da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento (PSC – SP) 

foi eleito em uma época turbulenta, logo após a fazer comentários racistas e homofóbicos 

na internet. Em 2013, época em que foi eleito, houve movimentações de grupos LGBTT 

contra a posse do pastor Feliciano à presidência da Comissão. Mesmo assim, Feliciano 

assumiu a presidência e ali ficou por um ano, em um mandato polêmico e conflituoso.  

Outro fator interessante a ser pontuado é a formação da Frente Parlamentar 

Evangélica (FPE) no Congresso Nacional. Essa Frente é um grupo composto por 

evangélicos de várias denominações que votam em bloco em questões relativas à moral 

cristã. Em 2010, a FPE era composta por sessenta e oito parlamentares1. Em 2015, a 

                                                                 
1 Ver composição em Anexo I.  



9 
 

bancada evangélica diminuiu para cinquenta e cinco eleitos2. Uma característica comum 

aos parlamentares desta Frente é a de pertencerem a diferentes denominações evangélicas 

e assumirem isso em suas atividades políticas. Adotam um discurso de moral cristã em 

pautas relacionadas à família e ao direito à vida, por exemplo.  

Tal grupo é presidido atualmente pelo deputado federal João Campos (PRB-GO), 

deputado federal eleito pela quarta vez em 2014 por Goiás. João Campos (PRB-GO) 

também foi autor do projeto que ficou conhecido como “Cura gay”, que criava o direito 

para os psicólogos de darem tratamento aos homossexuais, caso estes considerassem a 

sua orientação sexual como doença e quisessem ser curados. O próprio deputado retirou 

o projeto de lei, que foi reaberto em 2014 por outro deputado [Pastor Eurico (PSB-PE)] e 

levado à Comissão de Direitos Humanos para votação.  

João Campos (PRB-GO) também foi autor em 2015 da nota de repúdio sobre o 

beijo gay no episódio de estreia da novela Babilônia, transmitida em horário nobre na 

Rede Globo, uma das emissoras mais ricas do mundo. O posicionamento do deputado 

representou o repúdio da Frente Parlamentar Evangélica ao comportamento homossexua l 

retratado na novela. Foram usados termos como “disseminação da ideologia de gênero” 

e “estupro moral” para demonstrar a ofensa sentida por tais denominações à cena 

protagonizada pelas atrizes. 

Deve-se pontuar ainda que recentemente, a presidência da Câmara dos Deputados 

foi ocupada por Eduardo Cunha (PMDB-RJ) que é evangélico. Sua presença na política 

nacional diz respeito a esta dissertação pelo fato de ter sido integrante da Igreja Sara 

Nossa Terra, denominação evangélica que apareceu pela primeira vez em Goiânia.   

Além desses casos, podemos citar a manifestação contra a exposição dos Orixás 

no Parque Vaca Brava em Goiânia liderada pelo pastor Fábio Sousa (PSDB-GO) no ano 

de 2003. O pastor exerce atualmente o cargo de deputado federal eleito por Goiás para o 

quadriênio 2015 - 2018.   

O episódio tratou da manifestação contrária à exposição artística de oito esculturas 

de mais ou menos sete metros de altura, dispostas no meio do lago do parque em 

comemoração ao dia da consciência negra. As obras de arte representavam oito figuras 

sagradas das religiões de matriz africana e tais esculturas percorreram todo o país em 

                                                                 
2 Ver composição em Anexo II.  
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forma de exposição artística. Essa manifestação durou cerca de quatro dias e atraiu toda 

a mídia goiana para cobrir tal fato. A justificativa era a de que a exposição era injusta, já 

que não tinham sido expostos símbolos cristãos. A polêmica continuou, assim como a 

exposição.  

 João Campos (PRB-GO), Fábio Sousa (PSDB-GO) e até Eduardo Cunha (PMDB-

RJ) participam de alguma forma da realidade goiana. Os dois primeiros sendo 

representantes políticos de Goiás e Eduardo Cunha membro de uma igreja nascida em 

terras goianas, a Igreja Sara Nossa Terra. Isso tudo diz muito sobre a cultura política de 

nosso Estado, levando ao interesse no estudo de caso pela região de Goiás.  

Além de figuras marcantes na política percebe-se também alta presença de 

protestantes na mídia brasileira. Figuras como Silas Malafaia (Assembleia de Deus 

Ministério Vitória em Cristo) estão constantemente presentes na televisão brasileira, 

sempre abordando temas polêmicos a favor da visão moral cristã protestante. Mas quem 

são esses evangélicos que tomam conta de parte da política nacional contemporânea e são 

sempre tão polêmicos na mídia e nas discussões de temas controversos, como, por 

exemplo, aborto e casamento homoafetivo?  

 Além da expressão política em âmbito nacional, Goiás possui essa postura 

religiosa nas casas legislativas brasileiras? Se sim, quem são e como conciliam a religião 

e a ação política para poder legislar e representar a sociedade como um todo?  

 Descobrir quem são esses evangélicos e quais relações eles estabelecem com a 

sociedade e com a própria denominação religiosa é de interesse deste trabalho de 

mestrado. Parte-se do pressuposto de que a religião e a política podem se interagir e que 

não seria democrático se assim não o fosse.  (CASANOVA, 2006; FRESTON, 1993; 

MOUFFE, 2006). Mas quais as consequências da inserção dos grupos religiosos na 

democracia brasileira? Grupos que estão ali garantidos por um direito constituciona l 

democrático interferem até que ponto na conquista de direitos de outros grupos 

minoritários considerados laicos? Qual o papel da denominação religiosa para um político 

evangélico em sua atividade política? 

Partindo do princípio de que o Brasil é um Estado constitucionalmente laico, como 

ficam as questões de cunho religioso dentro de casas legislativas brasileiras que ali estão 

exercendo um direito constitucional democrático? Até que ponto a laicidade do Estado 
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não está comprometida com essa presença? Até que ponto a abertura democrática que 

permite a presença de grupos evangélicos se constituírem como bancada na esfera política 

institucional compromete os princípios da laicidade do Estado brasileiro? 

Dentro desse contexto, surge a discussão sobre laicidade do Estado, que tem na 

tolerância um de seus princípios básicos (MARTINEZ E RAYMUNDO, 2010). A 

tolerância não só com outras religiões, mas também com grupos que pensam e agem de 

forma diferente uns dos outros.  

A laicidade, separação oficial entre Estado e Igreja surge, entre outros motivos, 

com a demanda de liberdade religiosa. Liberdade esta também desejada pelos próprios 

protestantes que se manifestaram contra a exposição de estátuas simbolizando figuras 

sagradas da umbanda e candomblé, demonizando os espíritas e qualquer religião que 

tenha a prática mediúnica em sua doutrina, por exemplo. A discussão deste trabalho, neste 

sentido, vai além e pergunta-se até que ponto a presença de grupos religiosos evangélicos 

organizados em casas legislativas brasileiras, redigindo leis para toda a sociedade, pode 

também barrar o exercício de liberdades de grupos já considerados discriminados 

(feministas, LGBTTs, denominações religiosas de matriz africana)?  

A laicidade no Brasil é vigente desde 1891, final do século XIX com a separação 

oficial da Igreja Católica e Estado. Segundo Ari Pedro Oro (2011) existem três tipos de 

classificação da laicidade: países que mantém um regime de separação entre Igreja e 

Estado; países que adotam o regime de separação de Estado e Igrejas com dispositivos 

particulares em relação a algumas religiões ou igrejas; e países que adotam o regime 

Igrejas de Estado. No Brasil, segundo Oro (2011) tem-se uma separação constituciona l 

entre Igreja e Estado, porém com algumas concessões do Estado às igrejas brasileiras.  

Sobre esse assunto, Ricardo Mariano (2011) caracteriza no Brasil um tipo de 

laicidade a brasileira em que há a separação constitucional entre Igreja e Estado, porém 

as religiões estão presentes na arena política brasileira desde a laicidade do Estado. Nesse 

sentido, afirma que não há a neutralidade do Estado perante as ordens religiosas 

brasileiras.  

Essas são questões e temas que norteiam o presente trabalho. Dentro desse 

contexto, pretende-se desenvolver uma discussão teórica sobre conceitos de secularização 
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e laicidade. Parte-se do pressuposto de que o racionalismo da modernidade tratado por 

Weber é que possui a raiz desses processos, sendo então também discutidos.  

 De acordo com Max Weber, a racionalidade retirou a magia do processo religioso, 

permitindo a constituição de uma religião sedimentada por conduta moral de vida. Além 

disso, a racionalidade, de acordo com Weber, culminou em uma separação das esferas da 

vida da própria religião. Cada esfera (intelectual, estética, erótica, econômica, política e 

religiosa) agora possui uma lógica e uma organização própria, possuindo uma autonomia 

relativa entre elas. Esse processo que Weber nomeou de desencantamento do mundo foi 

o que caracterizou a constituição da modernidade, segundo o autor.  

 Do desenvolvimento do conceito de desencantamento do mundo, o processo de 

racionalização das esferas da vida e de sua relativa independênc ia da religião, surge a 

noção de secularização. Trata a secularização de um processo de racionalização de cada 

esfera social, agora com vertentes principais racionais, em que a religião perde a 

centralidade das explicações e dos fatos sociais das esferas da vida. Assim, a esfera 

intelectual, por exemplo, é agora regida por normas explicáveis e comprovadas por leis 

científicas, não mais tendo a religião para explicar os fenômenos naturais.  

 Desse processo de deslocamento da religião como centralidade na vida social dos 

indivíduos modernos, nasce a ideia de laicidade, conceito específico que trata não de 

política e religião, mas de Igreja e Estado. Mas como essa separação ocorreu no Brasil, 

que até a República tinha a Igreja Católica como religião oficial do Estado e a prática de 

cultos de outras religiões era proibida por lei? 

 Partindo do pressuposto de que a laicidade é um fato contextualizado, que não 

ocorre em todos os países do mundo e, quando ocorre, não é da mesma forma, e nem de 

maneira brusca, a necessidade agora do trabalho é analisar como a separação entre Igreja 

e Estado ocorreu no Brasil. A separação já ocorreu na constituição. Existe um próximo 

passo?  

 Essas são perspectivas teóricas norteadoras do trabalho. Desencantamento do 

mundo, racionalização do mundo moderno, secularização e laicidade são conceitos 

norteadores da dissertação e estarão presentes durante todo o trabalho. Esses conceitos 

serão tratados em seus aspectos gerais e específicos ao caso brasileiro, trazendo, neste 

caso, autores como Ricardo Mariano, Ari Pedro Oro e Joanildo Burity, entre outros. 
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Acredita-se que esses conceitos são importantes para se analisar a relação entre religião 

e política em Goiás, ajudando-nos a compreender melhor a democracia e a laicidade do 

Brasil e como essa relação se dá no estado de Goiás.  

Metodologicamente, o trabalho segue a linha argumentativa de Max Weber e seu 

conceito de ação social. Uma das finalidades desta análise é tentar compreender por qual 

tipo de ação social a presença de tais grupos na política é característica. Além disso, 

pretende-se compreender de que maneira e com que formato esses grupos compõem a 

política laica do estado de Goiás e se seguem os princípios principais da laicidade que é 

a tolerância e a liberdade religiosa. 

 Este trabalho terá, como sujeitos da pesquisa, os deputados estaduais de Goiás que 

se apresentaram como deputados evangélicos na Assembleia Legislativa do estado de 

Goiás no período de 2011-2014. São eles: Fábio Sousa, pastor da igreja Fonte da Vida, 

Lincoln Tejota, membro da denominação Assembleia de Deus Betel e Luiz Carlos do 

Carmo, integrante também da Assembleia de Deus Ministério Campinas.   

 Fábio Sousa é bacharel em Gestão Pública, Teologia e História. Possui 33 anos e 

é Bispo da Igreja Fonte da Vida, onde frequenta há 22 anos. Este parlamentar foi o 

vereador mais votado eleito em Goiânia em 2004 pelo PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira). Fábio foi eleito duas vezes deputado estadual, uma vez em 2007 

e reeleito em 2011, ambas as vezes muito bem votado (a primeira vez com 28 mil e a 

segunda com 38 mil votos). Atualmente é deputado federal.  

Lincoln Tejota (Lincoln Graziane Pereira da Rocha) é evangélico e membro da 

igreja Assembleia de Deus Betel. Inicialmente foi membro da igreja Luz para os Povos, 

participando da sua dissidência e co-fundando a Igreja Manancial da Vida até decidir 

frequentar a Assembleia de Deus Betel, em que atualmente está. Possui 32 anos e foi 

eleito, pela primeira vez, com 26 anos pelo PTdoB (Partido Trabalhista do Brasil). Foi o 

deputado mais novo eleito da gestão de 2011. Durante a gestão, mudou de partido e foi 

para o PSD (Partido Social Democrata). Graduado em Direito pela PUC e em Gestão de 

órgãos públicos, se envolvia em movimentos estudantis na faculdade. Eleito duas vezes 

para deputado estadual, foi reeleito como o terceiro deputado mais votado da gestão atual.  

 Luiz Carlos do Carmo, integrante da Assembleia de Deus Campinas, foi eleito em 

2007 pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Possui 58 anos. 
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Empresário de sucesso recebeu mais de vinte mil votos no primeiro mandato e foi reeleito 

com quase trinta mil votos em 2010. Em 2014 concorreu juntamente com Ronaldo Caiado 

para senador. Eleito Caiado, hoje Luiz Carlos do Carmo é primeiro suplente do senador.  

 Apresentados os sujeitos da pesquisa, essa dissertação terá, em um primeiro 

capítulo, a discussão teórica dos conceitos que nortearão o trabalho. São estes: 

desencantamento do mundo, secularização, laicidade e “laicidade à brasileira”. Tais 

conceitos serão desenvolvidos principalmente à luz de Max Weber, Antonio Flavio 

Pierucci, Peter Berger, Jose Casanova, Ricardo Mariano, Ari Pedro Oro e Joanildo Burity. 

Autores que seguem essa linha serão utilizados na complementação do pensamento dos 

principais autores. Também nesse capítulo se discutirá a relação entre religião e política, 

diferentemente de laicidade como a separação de Igreja e Estado, tratando, então esse 

trabalho sobre política e religião nos princípios básicos da laicidade (tolerância e 

liberdade religiosa).  

 Após a discussão teórica, será trabalhada, no segundo capítulo, a contextualização 

histórica dos protestantes no Brasil. Neste momento da dissertação, será mostrado o 

contexto de chegada dos missionários protestantes em terras brasileiras e a expansão do 

protestantismo no Brasil. Assim como as formas do protestantismo que se desenvolve ram 

no Brasil (protestantismo histórico e pentecostalismo) e em que regiões se fixaram.  

 Também no segundo capítulo abordar-se-á a entrada dos protestantes na política 

brasileira e goiana, bem como como as motivações que os levaram a abandonar uma 

postura de ascetismo para uma postura participativa nas esferas mundanas da vida. Será 

evidenciado ainda quais protestantes se envolveram na política, de que forma e com qual 

justificativa. Nesse caso, ter-se-á como foco a diferenciação de comportamento político 

entre os protestantes históricos e os evangélicos pentecostais, os quais subitamente se 

fizeram presentes na política no período da redemocratização brasileira e demonstram 

atitude na política nacional e goiana até hoje.  

 Por sua vez, o terceiro capítulo será utilizado para a demonstração de dados 

empíricos, assim como sua análise. Serão apresentados, então, os resultados da coleta de 

dados focando em cinco categorias principais criadas como resultado das análises dos 

projetos de leis e das entrevistas realizadas. Essas categorias são: motivação política, 

apoio da igreja, moral religiosa, atividade política e laicidade.  
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Como forma de metodologia de trabalho, foi feito então uma análise de conteúdo 

dos projetos de leis encaminhados por esses políticos evangélicos. Tratou-se de 85 

projetos3 de lei analisados e categorizados. O objetivo é perceber até que ponto seus 

projetos tem a religião como norteadora dessas pautas ou se realizam pautas 

secularizadas.  

Em seguida, partindo da ideia de Weber de que a realidade social é uma 

interpretação do sujeito, faz-se necessário perceber a visão desses parlamentares, autores 

desses projetos de leis, para compreender sua história religiosa e política que fazem parte 

do contexto de tais ações políticas. Nesse momento da pesquisa foi realizada uma 

entrevista qualitativa com os mencionados parlamentares goianos.  

Partindo da sociologia compreensiva de Weber como perspectiva teórica deste 

trabalho geral, a intenção é considerar a abordagem qualitativa como abordagem 

metodológica, com a perspectiva da ação social do sujeito. Nesse caso, a abordagem 

qualitativa nos dá esse aparato metodológico, já que está em vista trabalhar com a 

intencionalidade dos atores.  

Ao pensar nessa abordagem no caso específico goiano, pretende-se entender a 

história de vida religiosa do parlamentar para poder compreender suas ações, como 

elaborar um projeto de lei que impõe seus próprios valores a grupos que não partilham de 

tais visões de mundo.  Neste sentido a abordagem qualitativa nos dá condições de 

entender a subjetividade do ator social pesquisado.  

Para desenvolver esse tema, busca-se fazer um estudo na linha de Ari Pedro Oro 

(2001) e Leonildo Campos (2006) para perceber qual é o perfil desses políticos religiosos 

e como eles se relacionam com a política e a religião na prática cotidiana da atividade 

política. Além disso, pretende-se analisar os resultados dessa atividade política, fazendo 

um estudo de suas propostas de lei para perceber a influência da religião nessa atividade 

política. Ou seja, se os deputados realizam uma prática secularizada ou realizam práticas 

voltadas ao segmento religioso ou à instituição religiosa à qual pertencem. Nesse sentido, 

tem-se a diferenciação entre religião e igreja, sendo religião a denominação religiosa, no 

caso estudado, a religião evangélica pentecostal e igreja são tratadas aqui como as 

denominações às quais pertencem, sendo, no caso estudado, a Fonte da Vida e Assembleia 

                                                                 
3 Ver composição em anexo III.  
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de Deus. Tendo em então o processo de trabalho a ser desenvolvido, apresentar-se-á, a 

seguir, discussão teórica que dará base a toda a dissertação.  
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CAPÍTULO 01 

Discussão teórica: da racionalização das esferas sociais à laicidade do 

Estado 

 

 

 Para estudar a relação entre religião e política no Brasil, especificamente no estado 

de Goiás, é preciso antes compreender qual a raiz conceitual dessa separação entre Igreja 

e Estado. Dessa forma, interessa saber o processo de aparecimento da laicidade e 

especificamente da laicidade no Brasil, para termos em foco a presença democrática de 

grupos religiosos, especificamente evangélicos, na política institucional brasileira e 

perceber até que ponto essa presença afeta os princípios da laicidade.  

Sendo assim, acredita-se que a raiz desse processo de separação tem como gênese 

sociológica conceitual o processo de racionalização, seguido de desencantamento do 

mundo de Max Weber e então secularização e laicidade. Este primeiro capítulo trata assim 

da base teórica da dissertação como explicação dos processos que norteiam o trabalho. 

 

 

1.1 Racionalização e desencantamento do mundo: a gênese da separação 

entre religião e demais esferas da vida social.  

 

 

 Max Weber considerou que as comunidades e sociedades em geral sempre lidaram 

com o sobrenatural de alguma forma, sendo por meio da magia ou da religião. Assim, 

define magia como um primeiro estágio da forma como as comunidades lidam com o 

suprassensível, sendo a religião uma forma racionalizada, intelectualizada de lidar com o 

sobrenatural. Dessa forma, a religião é fruto de um processo de desmagificação, regida 

por uma doutrina fruto de uma profecia racionalizada em conduta de vida. Tendo isso em 

mente, agora será mostrado como a religião, principalmente as religiões de salvação 
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lidaram com as outras esferas da vida social, tendo uma posição de rejeição ao mundo, 

com exceção à “ética puritana da vocação4” base para a ética da salvação5.  (WEBER, 

2008, p. 232).  

 Weber (2008) ao negar a noção de totalidade e ter uma visão fragmentada da 

realidade social, dividiu sociedade, com finalidade normativa, em esferas sociais. Essas 

esferas se constituem em tipos ideais, que o autor alemão construiu como formas de 

interpretação e estudo da sociedade. Dessa maneira, dividiu a vida social em uma parte 

em que se predomina o racional (esfera econômica, esfera intelectual e esfera política) e 

outra parte em que se predominam os (esfera estética, esfera erótica e esfera religiosa – 

estas também racionalizadas), de acordo com a orientação da ação do sujeito (CAMILO, 

2013). Essas esferas se relacionam e se influenciam de forma mútua, formando o todo da 

sociedade. Cada esfera, porém, mantém relativa autonomia e possui uma lógica interna 

própria. 

Segundo Weber (2008) houve uma época em que a esfera religiosa ocupava o 

centro da vida social. Característica marcante das sociedades tradicionais, isso signif ica 

que a religião pautava os principais valores que determinavam a lógica de cada esfera 

social. Ou seja, a religião organizava a cultura, organizava a esfera econômica, a esfera 

política, a esfera estética, esfera erótica e a esfera intelectual da sociedade. Assim, a forma 

de lidar com o sobrenatural era que organizava o conjunto da vida social. Pode-se citar 

como exemplo a agricultura, em que os camponeses possuíam um intenso contato com a 

natureza, então a magia e a mistificação eram ligadas à natureza. Assim, a própria lógica 

de plantio e colheita era determinada pela vontade dos deuses. Ou seja, se passavam por 

um período de seca fora de época, era porque os deuses estavam bravos com tal 

comunidade e a tinha punido não enviando chuva para que a colheita fosse farta. Nesse 

caso, rituais eram feitos para a ‘redenção’ daquela comunidade e a produção voltasse ao 

normal. A religião, portanto, conduzia as normas sociais da economia e das demais 

esferas.  

O que mudou nesse processo, segundo Weber, foi o próprio desenvolvimento da 

racionalização. Weber (2012) considerou que a religião é fruto de um processo de 

                                                                 
4 Inserção do trabalho na conduta moral da vida como realização da vontade de Deus para salvação.  
5 Inserir na vida cotidiana os aspectos que levam à salvação. Mundo como lugar onde o indivíduo se 
conduz para a salvação, se seguir a ética religiosa na vida  cotidiana.  
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racionalização da ética moral. Isso porque antes da religião, a forma dos indivíduos 

lidarem com o sobrenatural era a magia, que não possuía formas de racionalização e 

intelectualização. Os ritos, por exemplo, eram feitos para determinado fim e não 

comportavam uma conduta de vida moral e ética do indivíduo. A comunidade detinha 

seus rituais e ações muito ligados às forças da natureza, ao panteão ligado à natureza, que 

organizava toda a vida social daquela comunidade, desde as estruturas familiares, os 

tabus, até a lógica econômica, intelectual e política.  

Segundo o autor, não existe religião sem intelectuais. O próprio processo de 

dogmatização da religião passou pelos intelectuais. Dessa forma, a intelectualização do 

processo religioso já é uma forma de racionalização que não existia na magia. Entretanto, 

deve-se pontuar que há uma relação de interdependência entre as ordens sociais. Ou seja, 

na mesma medida em que a própria religião passou por um processo de racionalização, 

também a economia passou pelo mesmo processo, assim como as demais esferas sociais. 

A ciência surgiu como forma de explicação do mundo e não mais precisava dos deuses 

para justificar os fenômenos da natureza. Desse processo resultou uma separação das 

esferas da vida social da esfera religiosa, que agora não mais ordenava estas esferas, 

apesar de continuar até hoje se relacionando com as mesmas e tencionando-as no sentido 

de influenciar a partir de sua lógica de interpretação do real. 

Isso porque na magia, a relação dos indivíduos com a natureza era o pressuposto 

que organizava a vida em sociedade e acabou por ser racionalizada. Ou seja, o mago foi 

substituído pelo profeta que tinham a função de ter revelações e os intelectuais (no caso 

os sacerdotes) transformavam essas revelações em doutrinas que iriam, a partir de então, 

apresentar uma conduta de vida moral para a sociedade. Essa racionalização fez com que 

a magia fosse retirada da religião, caracterizando a primeira fase de desencantamento do 

mundo em Weber.    

Com o nascimento das religiões, principalmente as consideradas por Weber 

(2008) como religiões de salvação, a esfera religiosa entra em conflito com as ordens do 

mundo, ou seja, entram em conflito com as demais esferas da vida. Apresentada com uma 

ideia de rejeição do mundo (diferentemente da magia que tinha na forma de lidar com o 

sobrenatural a ordem da sociedade), a ordem religiosa acaba negando os valores 

mundanos que não dizem respeito à elevação para salvação, tratando-se de aspectos 

profanos em oposição ao sagrado dos valores religiosos. Com exceção da ética puritana 
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da vocação, as outras religiões entram em conflito com as esferas consideradas mundanas 

e tendem a se isolarem.  

Dessa maneira, a tensão com a esfera política, que é a que interessa para finalidade 

do trabalho, se dá pela burocratização e despersonalização do Estado. Segundo WEBER 

(2008. p. 233) “Em virtude de sua despersonalização o Estado burocrático, sob aspectos 

importantes, é menos acessível à moralização substantiva do que as ordens patriarcais do 

passado, por mais que as aparências possam indicar o contrário”. Também de acordo com 

o autor os valores considerados na racionalização da política são diferentes dos valores 

de uma ética religiosa fraterna6. Nesse sentido, afirmou que “quanto mais objetivo e 

calculista é a política e quanto mais livre de emoções apaixonadas de ira e de amor, tanto 

mais parecerá a uma ética da fraternidade estar ela distante da fraternidade” (WEBER, 

2008, p. 233).  

A religião assim foi o próprio processo de racionalização em que a magia foi 

retirada do processo religioso e foram racionalizadas as doutrinas e condutas de vida. A 

magia, tendo como princípio de base a resolução de problemas imediatos, passa à doutrina 

religiosa racionalizada que tem a conduta de vida como caminho para salvação da alma.  

Assim como a religião, as outras esferas da vida social também se racionalizaram, criando 

uma lógica interna própria. E quanto mais esse processo de racionalização se desenvolvia, 

as esferas sociais mais se autonomizavam da esfera religiosa. 

Outro fator que impulsionou essa autonomização das esferas sociais da religião 

foi o desenvolvimento de um pensamento intelectual racionalizado de explicações dos 

fenômenos do mundo, ou seja, a ciência. A esse processo de racionalização e 

intelectualização da religião contrariamente à magia, o autor chamou de desencantamento 

do mundo.  

Weber (1983; 2012) tratou dessa separação das esferas da vida da religião através 

da racionalização e perda de sentido em seu conceito de desencantamento do mundo. 

Conforme Pierucci (2003), Weber formulou este conceito em dois sentidos: o religioso e 

o científico. No sentido religioso, tratou da ruptura de crenças em um mundo magificado 

para um mundo seguido por doutrinas religiosas. Uma crença seguida por uma doutrina 

                                                                 
6 Ética baseada em religiões redentoras, em que a exigência básica é a fraternidade. Essa ideia está 

baseada em uma religião universalista, em que existe apenas um Deus para todas as comunidades 
sociais e esse é um Deus de “amor”.  
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significa uma crença regida por alguma forma de intelectualização e, portanto, 

racionalização. Essa era a diferença principal entre magia e religião para Weber (2012). 

Assim, uma comunidade é tanto mais racionalizada quanto menos magificada ela for. 

 

A intelectualização e a racionalização crescentes não equivalem, portanto, a 

um conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos. 

Significam, antes, que sabemos ou acreditamos, a qualquer instante, 

poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe, em 

princípio, nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso 

de nossa vida; em uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da 

previsão. Equivale isso a despojar a magia do mundo (WEBER, 1983, p. 30). 

 

Weber (1983) caracterizou o pensamento científico como uma das formas de 

intelectualização e racionalização da vida, já que seria possível com a ciência dominar o 

mundo natural antes magificado. Nesse sentido, há a ruptura da religião com os aspectos 

naturais do mundo. Assim, a religião vai perdendo a centralidade na vida moderna já que 

agora a ciência se tornaria a explicação legítima dos fenômenos naturais e sociais. 

 O processo de desencantamento do mundo é o que caracteriza o processo de 

racionalização da modernidade Ocidental para Weber. De acordo com Pierucci (2003), a 

perda da centralidade da religião na vida social levou a uma lógica interna mais 

desenvolvida, caracterizando um processo específico da modernidade ocidental.   

Com o advento da modernidade e com a ruptura dos laços tradicionais por uma 

série de fatores, inclusive no plano cultural e da personalidade, Weber, conforme Pierucci 

(2003) diagnostica uma importante inflexão no processo da racionalização ocidental:  

 

(...) agora é possível conceber a esfera doméstica e a economia, a política e o 

direito, a vida intelectual e a ciência, a arte e a erótica, independentemente das 

fundamentações axiológicas religiosas. Cada esfera de valor, ao se 

racionalizar, se justifica por si mesma, encontra em si sua própria lógica interna 

– uma legalidade própria – que a leva a se institucionalizar autonomamente e 

a se consolidar e se reproduzir socialmente pela formação de seus próprios 

quadros profissionais, encarregados de garantir precisamente sua autonomia. 

(PIERUCCI, 2003, p. 138). 
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 Desse processo de desencantamento do mundo em Weber nasce o termo da 

secularização, ou seja, o sentido da perda da religião como centralidade na vida social dos 

indivíduos. Esse tema é melhor abordado no tópico a seguir.  

 

 

1.2 Aspectos conceituais e contextualizados da secularização 

 

 

Segundo Pierucci (1998), Weber tratou da secularização como racionalização do 

aparelho jurídico da sociedade moderna. Ou seja, de um Direito construído sobre bases 

mundanas, em leis discutíveis e, portanto, com possibilidade de serem revistas. Ao 

contrário de sistemas de normas baseadas no religioso, com leis fixas pelos deuses. Mas 

qual a diferença entre secularização e desencantamento do mundo? Essa diferença é 

importante, pois, muitas vezes os conceitos se confundem, já que ambas carregam o 

sentido de racionalidade, sentido característico da sociedade moderna para Weber.  

 O processo de secularização é diferente do processo de desencantamento do 

mundo, apesar de que, de acordo com Pierucci (1998), Weber usou da mesma ‘fórmula’ 

para explicar a secularização. O processo de dessacralização das normas jurídicas parte 

também de normas sacralizadas e, quando racionalizadas e intelectualizadas, acabam por 

ser transformadas em normas independentes de religião. Tanto o processo de 

desencantamento do mundo quanto o processo de secularização fazem parte, segundo 

Weber, do processo de racionalização específico da sociedade ocidental.  

Também sobre esse tema, Peixoto (2012) ao avaliar as tendências teóricas da 

Sociologia sobre a religião no mundo moderno distinguiu secularização de 

desencantamento do mundo.  Sobre desencantamento do mundo, Peixoto (2012) tratou da 

luta da religião com a magia, do processo histórico de racionalização da religião que é 

transformado em conduta de vida moral, diferentemente da magia. Essa racionalização, 

segundo a autora, teve consequências como o incremento da religiosidade na vida privada 

dos indivíduos e o aumento de quantidade de denominações religiosas.  
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 Já a secularização é a modernidade em processo de rejeição da religião. Em 

Weber, não se trata da rejeição completa da religião e sim uma forma de pensar a realidade 

baseada predominantemente pelos aspectos racionais científicos da vida moderna e não 

pelos aspectos religiosos. Peixoto (2012) ainda complementou que além desse processo 

de rejeição do pensamento religioso característico da modernidade, a secularização 

acarretou também em uma “disseminação dos ‘fenômenos de crença’ contemporâneos, 

flutuantes e relativos” (PEIXOTO, 2012, p. 23). Ou seja, tratou-se da dissolução de 

fenômenos religiosos pela sociedade moderna.  

 Mesmo sendo conceitos diferentes, acredita-se que a secularização tem como 

gênese conceitual o desencantamento do mundo. Como desencantamento é um 

desenvolvimento de racionalização da religiosidade contrariamente à magia, a 

secularização pode ser considerada como o processo de racionalização das outras esferas 

sociais. A racionalização de cada esfera social como esfera relativamente autônoma, com 

uma lógica própria que funciona de forma autônoma aos valores religiosos. E mais, em 

processos de secularização pode-se dizer que os valores religiosos são desvalorizados, 

são deslocados pelo processo de burocratização e racionalização de cada esfera social. 

Isso não significa que a religião deixou de existir, ou que os valores religiosos são 

esquecidos pelos indivíduos. Significa que os valores religiosos norteadores das ações 

dos homens na sociedade moderna deixaram de ser predominantes, sendo a partir de então 

a razão como princípio norteador das escolhas e decisões das pessoas.  

 Nesse sentido, Peter Berger (1985) partiu da noção de desencantamento do mundo 

para discorrer sobre a secularização. O autor levou em conta principalmente o aspecto da 

perda de sentido através da racionalização do pensamento cientifico, burocratizando as 

esferas da vida social. Segundo Berger (1985), a autonomização das esferas sociais da 

religião iniciou-se pela esfera econômica, que com o advento do capitalismo, foi exigida 

uma racionalização e burocratização do sistema econômico. A partir desse momento da 

história, a religião, segundo Berger (1985) sai do mundo do trabalho, da esfera econômica 

e se polariza para a esfera privada da vida social – a esfera da família -  e para a esfera 

pública institucional – a esfera política do Estado. Essa separação da religião das demais 

esferas da vida, para Berger (1985), é chamada de secularização. Ou seja, secularização 

é um fenômeno moderno em um mundo que não mais é regido pela religião, apesar da 

religião não ter deixado de fazer parte da vida dos indivíduos. A esfera econômica passa 
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então a ser regida pelo viés da razão, pelo mundo da burocracia e da ciência, com 

exigência de trabalhadores qualificados racionalmente para tais funções.  

 Com a burocratização cada vez maior do capitalismo, o Estado passou a prover 

certas condições necessárias para que a economia fluísse no mundo moderno. Na 

interpretação de Berger (1985), precisava então o Estado também se burocratizar e se 

racionalizar. Dessa forma, tornou-se necessária uma abertura por parte do Estado a todas 

as religiões e todos os valores existentes que dessem sentido para a realidade dos 

indivíduos trabalhadores. A secularização, então, para Berger (1985) teve como 

consequência o deslocamento da religião para a esfera privada, gerando uma separação 

do Estado da religião.  

 Para Berger (1985) o processo de racionalização acarretado em uma secularização 

teve outra consequência além da separação entre Estado e religião. A secularização gerou 

também o pluralismo de sentido, que, segundo o autor, são as diferentes visões de mundo 

compartilhadas em um mesmo espaço. Ou seja, são diferentes religiões, diferentes formas 

de enxergar o mundo em um território comum, não sendo mais possível e, quando 

possível, mais difícil, com o desenvolvimento da tecnologia e dos meios de transporte 

viver isoladamente de comunidades que partilham visões diferentes da sua. Dessa forma, 

as religiões no mundo moderno tiveram, segundo Berger (2000), a saída ou de se 

adaptarem à modernidade, ou de se isolarem. 

 Com as diferentes visões de mundo, com a possibilidade da pluralidade de 

religiões em um mesmo espaço físico, compartilhando convivências, criou-se, de acordo 

com Berger e Luckmann (2004), um pluralismo religioso. Esse pluralismo tem como 

princípio central a tolerância, mas de certa forma, segundo os autores, o pluralismo gerou 

uma insegurança nos indivíduos, uma busca pelo sentido “correto” do mundo em que 

vive. O pluralismo acabou, dessa maneira, por gerar a crise de sentido dos indivíduos da 

sociedade do mundo moderno pela quantidade de visões de mundo, pela quantidade de 

sentidos disponíveis ao indivíduo. Mas de que forma o pluralismo influenciou na própria 

lógica da religião, que até então não tinha problemas em convencer os indivíduos de que 

a sua verdade era a única que dava sentido ao mundo? Como se adaptar a essa nova 

realidade geradora de vários sentidos norteadores da vida do homem? Como lidar com 

essa liberdade religiosa que tomou conta das sociedades modernas e que gera 

concorrência entre as próprias religiões? 
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 A forma de funcionamento da religião como esfera relativamente autônoma na 

sociedade e passível também de influências das estruturas das outras esferas sociais, teve 

como consequências então a transformação de sua estrutura interna em lógica de mercado. 

A religião então que, não sendo mais imposta pelo Estado como única forma de visão do 

mundo, passou a ter que ser vendida para que os fiéis consumidores sejam seduzidos por 

tal visão de mundo e tornem-se membros de tal congregação.  

 Peixoto (2012) também abordou a ideia de Peter Berger e afirmou que a separação 

entre religião e Estado tem como consequências a liberdade religiosa, gerando pluralismo 

religioso e concorrências entre as próprias religiões. Religiões estas que agora agem em 

uma lógica de mercado. Assim as religiões adaptaram-se às condições modernas e 

modificaram suas ofertas de serviços para atender aos fiéis na modernidade.  

 Apesar da racionalização, burocratização e mudança da lógica da religião para 

uma lógica de mercado; apesar da secularização, das esferas da vida não serem ma is 

regidas pelo mundo religioso e pelo próprio Estado político ter se autonomizado da esfera 

religiosa, Berger (2000) pontuou ainda que o indivíduo ainda carece da religião. O 

indivíduo, na concepção de Berger (2000) ainda busca a religião para que sua haja sentido 

em sua vida e para que tenha uma explicação até para sua posição social no mundo. As 

teodicéias, segundo o autor, buscam dar sentido e explicação à vida do indivíduo tanto de 

alta renda como de classe social mais baixa. A religião, nesse caso, dá garantias ao 

indivíduo, dá sentido a sua vida, seja pobre ou rico (Berger, 1985). 

Ao ir de encontro à valorização da religião no mundo moderno, Casanova (2006) 

em uma abordagem contextual discorreu sobre o conceito de secularização. Afirmou que 

a secularização não foi tratada de forma igual em todos os lugares, questionando até se 

esse conceito é a principal característica do mundo moderno. Ao constatar em seus 

estudos uma grande valorização da religião inclusive em sociedades de políticas 

democráticas, partiu para o questionamento da centralidade do conceito no mundo 

moderno em uma comparação entre contextos específicos dos Estados Unidos e da 

Europa, em que ambos apresentam realidades diferentes relativas à religiosidade de suas 

populações.  

As diferentes realidades foram explicadas por Casanova (2006) devido às 

diferentes histórias de cada sociedade. O autor afirmou que em um processo de 
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modernização, as tradições são forçadas a se reajustar a condições modernas e, nesse 

reajuste, há as diferentes formas de modernidade.  

Com o objetivo de entender o papel da religião no contexto da modernidade a 

partir da secularização, Casanova (2006) considerou este conceito a ser definido a partir 

de três aspectos: secularização como declínio das práticas e crenças religiosas; como 

privatização da religião e como separação das esferas sociais da religião. Ao ter esses 

aspectos do conceito em mente, o autor fez uma análise das teorias gerais da secularização 

na América do Norte e na Europa. Nesse estudo, percebeu que não há um conceito geral 

de secularização que explique ambos os continentes, sendo que na Europa os três aspectos 

que citou da secularização conseguem explicar a sociedade enquanto que na América do 

Norte não.   

Casanova (2006) avaliou cada ênfase do conceito de secularização em estudos 

empíricos. Sobre isso, observou que o último aspecto do conceito (secularização como 

separação das esferas sociais da religião) é o único aspecto que os estudiosos da religião 

não combatem. Os dois primeiros aspectos são questionados principalmente na avaliação 

da sociedade americana e europeia, em que foi percebida uma diferenciação em relação 

à secularização causada por contextos histórico-sociais.  

Nesse caminho, o autor afirmou que cada caso é um caso e o conceito de 

secularização ainda não é um conceito que abarca todos os contextos de modernidade da 

mesma forma. Ou seja, segundo o autor, a secularização na Europa parece ser mais uma 

questão de emancipação do religioso, a iluminação pela razão enquanto que nos Estados 

Unidos a religião tende a um crescimento em sua sociedade. Esse fato, segundo Casanova 

(2006) tem o processo de formação das sociedades como gênese, sendo que os Estados 

Unidos já nasceram como uma nação secular enquanto que a Europa teve todo um 

processo histórico de emancipação das esferas sociais da religião.  

Sobre a secularização no Brasil, Lísias Negrão (2005) possui uma análise 

interessante. Em seu trabalho, considera o Brasil como um país secularizado por ser 

regido por normas legais e burocráticas. Apesar disso, considerou que a religiosidade no 

Brasil é crescente desde o começo do século XX. Esse crescimento da religiosidade foi 

devido, segundo o autor, a uma falha das promessas feitas pela ciência de não responder 

todas as perguntas ao homem, como também afirmou também Berger. Além disso, o papa 

Joao Paulo II conseguiu retomar essa religiosidade principalmente nos brasileiros no 
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período em que estava a frente da Igreja Católica. Negrão juntou a todos esses fatores 

também a explosão evangélica na América Latina e no Brasil em especial, com o 

reavivamento do mágico pelo pentecostalismo e pela tomada de espaços de religiões 

mágicas como as de matriz africana.   

Assumindo então uma secularização presente no território brasileiro, como ficam 

as questões da religiosidade no espaço público? Religião e política são aspectos que 

podem se relacionar? Esse aspecto é tratado no tópico a seguir.  

 

 

1.3 Religião e espaço público 

 

 

Sobre a relação entre religião e política ou religião e espaço público, tema desta 

dissertação, Casanova (2006) não percebeu esse fenômeno como presente e comum em 

sociedades democráticas, assim como não o percebeu em sociedades cujo regime político 

é autoritário. O autor foi além na discussão e afirmou não haver motivos para que a 

religião seja separada da esfera pública. Pelo contrário, fazer constitucionalmente essa 

separação é contra o regime democrático em si.  

Além disso, percebeu um aumento na relevância pública da religião em países 

democráticos. Nesse sentido, defendeu que o livre exercício da religião abre caminhos 

para o livre exercício de direitos civis e direitos políticos de cidadãos religiosos. Segundo 

o autor, esse exercício de direitos infringe na vitalidade da sociedade civil democrática e 

faz com que cidadãos religiosos se vinculem ao meio político de forma democrática. 

Vinculação esta que Casanova (2006) afirmou ser crescente já que a separação entre 

religião e política não é uma condição de democracia e que as questões sociais da 

modernidade trazem assuntos que provocam valores religiosos, tais como valores 

relacionados à vida (aborto, por exemplo) e valores da própria moral cristã (defesa da 

família tradicional em contraposição ao casamento homoafetivo, por exemplo). Essa ideia 

vai de encontro a Berger (2000), que afirmou que os indivíduos exigem respostas que a 
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ciência não oferece. Respostas de sentido da vida que a religião ainda é, segundo Berger 

(2000), a única capaz de suprir.  

Ainda sobre o debate em relação à presença forte das religiões no mundo moderno, 

Zepeda (2010) reafirmou o processo de secularização na sociedade ocidental moderna. 

Por secularização o autor definiu como sendo o “conjunto de mudanças pelo qual a 

religião perde sua relevância social, ideológica e institucional” (ZEPEDA, 2010, p. 129) 

e afirmou que a caracterização da religiosidade latente hoje no mundo ocidental só 

reafirma esse ponto, já que as experiências religiosas têm caráter individual e subjetivo. 

Dessa forma, a modernidade demonstra uma rejeição ao controle institucional de práticas 

e crenças religiosas.  

Segundo o autor, essa religiosidade latente nos indivíduos não significa uma volta 

à tradição, em que a religião ocupava a centralidade da vida social. Trata-se de uma das 

complexidades do conceito de secularização, uma consequência da globalização, a qual 

permite que as religiões sejam desterritorializadas e moldadas de acordo com as 

preferências individuais mais do que seguidas em uma lógica de doutrinas. Concordando 

que as instituições do mundo moderno são secularizadas e que o alto nível de 

religiosidade dos indivíduos não desfaz o processo de secularização, Mariano (2003) 

ainda complementou a ideia ao afirmar que a globalização também tem como 

consequência um pluralismo religioso e uma alta concorrência entre os religiosos em 

busca de fiéis. Nesse sentido, tanto Zepeda (2010) quanto Mariano (2003) concordam que 

a presença de grupos religiosos na política institucional é mais uma consequência das 

complexidades da secularização acarretada pela globalização.  

Zepeda (2010) então constatou que não se trata de uma ressacralização da 

sociedade, ou seja, não se trata de uma volta às tradições, volta à religião como aspecto 

central da vida social, volta esta que negaria a secularização. Trata-se de um processo de 

dessecularização, em que as instituições ainda se mantêm livre do controle religioso, 

enquanto as crenças herdadas das doutrinas da tradição se mesclam com os novos 

movimentos religiosos criando uma situação “inédita, pois nem se trata de um simples 

retorno religioso do passado, tampouco de uma dissolução da secularização” (ZEPEDA, 

2010, p. 136).   

Casanova (2004) partilhou dessa ideia ao afirmar que a presença de religiosos na 

esfera pública, ou, uma desprivatização da religião, termo que o próprio autor usou, deve-
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se aos desafios que a globalização oferece à sociedade. Dessa forma, entram na esfera 

pública para  

 

(...) participar das mesmas lutas face a estabelecer e definir as fronteiras 

modernas entre a esfera pública e privada, entre legalidade e moralidade; entre 

família, sociedade civil, economia e Estado, entre nações, Estados e 

civilizações em um sistema global emergente7 (CASANOVA, 2004, p.76). 

 

Sobre a relação entre religião e política na modernidade secularizada, Burity 

(2001) apostou em um deslocamento das fronteiras das duas esferas devido ao pluralismo 

na sociedade moderna. O autor afirmou haver uma reabertura dos espaços públicos às 

organizações religiosas a partir de três movimentos principais: a redefinição da fronteira 

entre religião e política, a qual dissolveu o sentido do político e do religioso; a difusão de 

uma lógica pluralista devido à democracia e uma inserção desse contexto em uma lógica 

pós-moderna e pós-secular.  

O autor partiu do princípio de que a relação da religião e política é histórica. Dessa 

forma, ela nunca deixou de acontecer e que atualmente a relação entre religião e política  

na opinião de Burity (2001), se dá em um contexto diferente, em um contexto de 

pluralismo em que não há apenas uma religião de massa e sim uma pluralidade de 

religiões em concorrência. Além disso, de acordo com o autor a religião não é mais o 

único espaço de produção simbólica no domínio social.  

Nesse contexto, a redefinição das fronteiras entre o político e religioso se dá 

devido à expansão do campo de atuação da política, invadindo o campo privado e 

consequentemente abarcando também o religioso. A democracia pluralista dando abertura 

aos movimentos sociais acarretou em um deslocamento da vida pública, da legislação 

formal na vida privada (Lei Maria da Penha, por exemplo). Além disso, devido à 

concorrência e as novas demandas e conflitos, consequências deste deslocamento, 

surgiram demandas de espaços de novas representações, incluindo então, a representação 

religiosa em palanques políticos. Sendo assim, “o que é público ou privado, propriamente 

                                                                 
7 “sino para participar in las mismas luchas de cara a definir y sentar las fronteras modernas entre las 
esferas privada y pública; entre legalidad e moralidad; entre família, sociedad civil, economía y estado; 

entre naciones, estados y civil izaciones en el sistema global emergente.” (CASANOVA, 2004, p. 76, 
tradução minha).  
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político ou propriamente religioso, já não pode ser definido de forma categórica e estável” 

(BURITY, 2001, p. 34).  

Mouffe (2006) faz uma diferenciação entre Igreja e Estado, público e privado e 

religião e política. Semelhante à visão de Joanildo Burity (2006), o autor não concorda 

que a religião deva ficar no âmbito privado e assim como Casanova (2006), afirmou ser 

da própria condição democrática a presença de grupos religiosos na esfera pública. 

Porém, a separação entre Igreja e Estado é necessária e condição da democracia liberal, 

já que vivemos em uma sociedade plural, que parte do pressuposto de que a diferença 

impera e que é de direito de todas as diferenças se manifestarem e de ter espaços de 

representação. E que é condição da própria democracia oferecer espaços para que os 

diferentes grupos possam discordar, a fim de formar uma identidade coletiva em torno de 

posições claramente diferenciadas.  

Ou seja, Mouffe (2006) partiu do pressuposto de que as diferenças existem e a 

democracia teria que dar condições às opiniões até mesmo às mais apaixonadas de se 

expressarem no meio público para que haja posições definidas em torno de questões 

claramente abertas. O pluralismo agonístico que Mouffe (2006) defendeu trata 

exatamente disso, de se ter um sistema de democracia que permita que essas discussões 

aconteçam e que se tenham posicionamentos claros, para que identidades coletivas se 

formem a fim de escolherem entre posições definidas. E os grupos religiosos, que muitas 

vezes se posicionam de forma apaixonada possuem, mesmo assim, o direito de se 

expressarem em espaços públicos.  

Apesar de existir grande presença da religião em esferas públicas e, segundo 

Casanova (2006) e Mouffe (2006), essa possibilidade de acesso de religiosos à esfera 

política ser uma condição da própria democracia, é também condição da democracia a 

tolerância e a liberdade religiosa. O próprio Mouffe (2006) analisou a importância da 

separação entre Igreja e Estado como condição da própria democracia para que os espaços 

de conflitos de diferentes representações existissem. Sobre a separação específica entre 

Igreja e Estado então será usado o termo laicidade no presente trabalho, pois laicidade 

tem como princípio a tolerância e liberdade religiosa, termos que o conceito de 

secularização não abarcou, sendo um conceito voltado mais à racionalização das esferas 

sociais e deslocamento da religião da lógica central de cada esfera. E esses princípios são 

de extrema importância para tratar do tema em que se propôs como objetivo central da 
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dissertação, que é analisar a presença democrática de grupos religiosos em esferas 

políticas institucionais.  

 

 

1.4 Aspectos conceituais e contextualizados da laicidade  

 

 

Sendo assim, então, laicidade será o conceito tratado para a separação específica 

entre Igreja e Estado. Segundo Ranquetat Jr (2008), secularização é um termo mais amplo 

utilizado para as esferas sociais da vida. Quando se fala especificamente da separação da 

esfera política da esfera religiosa, trata-se de laicidade. O autor afirmou que “laicidade é, 

sobretudo um fenômeno político e não um problema religioso, ou seja, ela deriva do 

Estado e não da religião. É o Estado que se afirma e, em alguns casos, impõe a laicidade. ” 

(RANQUETAT JR, 2008, p.62). Para esse autor, o processo de laicidade abarca dois 

princípios: a neutralidade-exclusão e a neutralidade- imparcialiade. O primeiro diz 

respeito à exclusão da religião da esfera pública enquanto o segundo diz respeito à 

necessidade do Estado em tratar todas as religiões de forma igualitária, não dando nenhum 

privilégio a nenhuma religião específica. A presença de grupos religiosos na política 

institucional seria, de acordo com essa visão, um problema de representação política e 

não um problema de privilégio do Estado a um grupo religioso específico. Até aqui então 

como concordou Mouffe (2006), faz-se jus a presença de grupos evangélicos na política 

nacional brasileira, partindo do pressuposto de que o Brasil é um país democrático e 

constitucionalmente laico.  

Nesse mesmo movimento, Martínez e Raymundo (2010) afirmaram que laicidade 

não é um fim em si mesmo. Corroborando com a ideia de que um Estado laico pode trazer 

liberdade de consciência, liberdades religiosas e afirmação da diversidade a fim de 

desenvolver melhor convivência entre membros de uma sociedade plural, os autores 

afirmaram três princípios da laicidade: o da independência dos Estados em relação às 

igrejas e independência das igrejas em relação ao Estado; imparcialidade do Estado frente 

a todas as religiões e respeito pela liberdade de consciência e igualdade de tratamento. 
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Esses princípios da laicidade, segundo os autores, devem ser encarados como um marco 

na defesa da pluralidade cultural. Apesar do conceito de laicidade carregar esses 

princípios isso não significa que havendo laicidade haverá fim dos conflitos sociais. 

Significa que, em tese, havendo laicidade há a probabilidade de constituição de uma 

forma mais harmônica de convivência entre os indivíduos pelo respeito à diferença em 

sociedade.  

Um Estado ser considerado laico não significa que suas políticas públicas serão 

também laicas, ou seja, não sofrerão influências de nenhuma denominação religiosa. Os 

autores citaram, por exemplo, o caso do Brasil que tem constitucionalmente a separação 

entre Igreja e Estado, mas a ação política brasileira sofre influências religiosas na 

formulação de políticas públicas brasileiras. Podemos citar como exemplo a bancada 

religiosa evangélica no Congresso Nacional constituída de forma organizada como Frente 

Parlamentar Evangélica que se movimenta, por exemplo, de forma contrária a conquistas 

de direitos individuais de mulheres em discussões caras ao feminismo no Brasil, como a 

descriminalização do aborto.   

Além da presença forte de evangélicos na política brasileira, pode-se citar também 

a presença de símbolos religiosos nas esferas judiciárias do país. Um país que se manteve 

ligado ao catolicismo como religião oficial até o final da Monarquia, mesmo na República 

carrega ainda símbolos cristãos em esferas públicas. Giumbelli (2011) em uma análise 

sobre os símbolos religiosos na esfera pública considerou as argumentações sobre a 

permanência ou retirada desses símbolos. Nesses debates, o autor constatou que a 

laicidade é utilizada como princípio argumentativo por ambas as visões, tanto as 

defensoras da permanência quanto as dos defensores da retirada. Usam aspectos 

diferentes do conceito.  

Os defensores da permanência dos símbolos religiosos em esferas públicas alegam 

que a laicidade defende a manifestação da cultura de seu povo e destaca a tradição, a 

história ou a cultura como principal defesa para a permanência de símbolos católicos em 

instâncias públicas. Já os defensores da retirada dos símbolos usam o termo da laicid ade 

referindo-se à liberdade religiosa de todos os grupos e enfatizando a tolerância para com 

as minorias religiosas como principais argumentos para a retirada de tais símbolos.  

Percebe-se então que a laicidade pode ser vista por vários ângulos. Trata-se 

também de um processo específico e contextualizado. Ou seja, em cada sociedade que 
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adota esse princípio de separação entre Igreja e Estado há um processo específico inerente 

ao contexto histórico e social em que esta separação ocorre (MARTINEZ E 

RAYMUNDO, 2010; RANQUETAT JR, 2008). Se a laicidade depende do contexto 

histórico, existe mais de um tipo de laicidade? E como se dá esse processo no caso do 

Brasil? Como funciona a dinâmica entre Igreja (ou melhor, entre igrejas) e Estado no 

Brasil? De qual laicidade o Brasil faz parte? Responder essas perguntas torna-se 

importante para compreender melhor o contexto de presença democrática dos grupos 

evangélicos em casas legislativas, no caso desta pesquisa na Assembleia Legisla t iva 

goiana e até que ponto essa presença compromete ou não os princípios de laicidade do 

Estado.  

Corroborando com a visão de que a laicidade é um processo histórico específico 

de cada nação e de que é um processo especificamente Ocidental, Oro (2011) faz uma 

análise dos países do mundo que carregam esse princípio na sociedade. Esse autor chegou 

à conclusão de que existem três tipos de laicidades entre países da Europa e da América 

Latina: países que mantém um regime de separação entre Igreja e Estado; países que 

adotam o regime de separação de Estado e Igrejas com dispositivos particulares em 

relação a algumas religiões ou igrejas; e países que adotam o regime Igrejas de Estado.  

Nessa divisão Oro (2011) caracterizou o Brasil como um país em que há a 

separação constitucional de Igreja e Estado. Porém esse regime se constituiu de forma 

específica em relação ao tratamento das religiões por parte do Estado. Segundo o autor, 

em  

 

(...) nosso país essa forma jurídica recebeu ao longo da história uma 

formulação própria, onde, não por acaso, a Igreja Católica tendeu a receber 

uma discriminação positiva de parte do Estado enquanto que as religiões tidas 

como minoritárias tenderam a receber uma discriminação negativa (ORO, 

2011, p. 224). 

 

No Brasil a relação entre Igreja e Estado sempre existiu. Desde a colonização 

temos uma forte influência da Igreja católica na formação dos valores sociais e políticos 

do Brasil, com a catequização e imposição de valores aos nativos da região (MARIA, 

1981). Durante o Império, o catolicismo também teve sua influência marcante, 

constituindo-se como religião oficial do Estado. Foi na proclamação da República que foi 
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decretado “a separação entre Igreja e Estado, pondo fim ao monopólio católico, 

extinguindo o regime do padroado, secularizando os aparelhos estatais, o casamento e os 

cemitérios, e garantindo, pela primeira vez, a liberdade religiosa para todos os cultos” 

(ORO, 2011, p.225).  

 Outro ponto ainda corrobora para a perda da influência da igreja católica no poder 

político brasileiro. De acordo com Ciarallo (2011), a Igreja perdeu o monopólio 

intelectual no Brasil que mantinha até por volta do século XIX. Dois motivos foram 

destacados pelo autor para que isso ocorresse: o primeiro motivo tratou da formação de 

duas faculdades de Direito no país (São Paulo e Pernambuco), burocratizando ainda mais 

o sistema e formando gente especializada para gerenciar as decisões políticas do país. 

Isso fez com que o clero tivesse participação reduzida na Câmara. 

O outro ponto destacado foi a presença que se fortalecia cada vez mais das forças 

liberais no país. Essas forças entravam em choque com o conservadorismo de clero 

militante na política brasileira.  

Além disso, havia movimentações dos protestantes e de outros sincretismos que 

lutavam pela liberdade religiosa no país. Até então, a liberdade religiosa era restrita no 

âmbito privado, sem poder existir prédios religiosos ou cultos em público que não fossem 

católicos, ou seja, da religião oficial do Estado. Assim, a liberdade religiosa era restrita à 

família e tudo que fosse público que não fosse católico era crime contra o Estado. As 

tensões a favor da “liberdade religiosa no país era um dos elementos designativos da 

sociedade burguesa” (CIARALLO, 2011, pág. 92). E, para que essa liberdade religiosa 

se realizasse, era preciso que o catolicismo se enfraquecesse. Podemos perceber então o 

processo de racionalização e autonomização das esferas intelectual e político no Brasil, 

assim como assinalava Weber.  

Apesar de ter se separado constitucionalmente, a presença de certos privilégios à 

Igreja Católica permaneceu. Ainda hoje a Igreja Católica recebe mais do que outras 

igrejas, certos privilégios “na forma de auxílios e cooperações de várias ordens, inclus ive 

financeiras e de isenção de impostos” (ORO, 2011, p.227). O catolicismo também é 

tratado como tradição cultural no Brasil, ideia já exposta acima, com a argumentação de 

ser um patrimônio cultural para que os símbolos religiosos permaneçam em locais de 

esferas públicas (GIUMBELLI, 2011).  
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Giumbelli (2008) fez ainda uma análise sobre a legitimação da presença religiosa 

em esferas públicas. Aqui, o autor analisou o discurso que os católicos, espíritas, as 

religiões de matriz africanas e os evangélicos utilizam para ter suas ações legitimadas 

perante o Estado. Trata-se de uma análise interessante, pois o autor constatou que os 

evangélicos são os únicos que utilizam do discurso da esfera púbica para poder legit imar 

sua presença quando são questionados sobre algo. Enquanto isso, quando são 

questionadas, as outras religiões se utilizam de discurso religioso para terem suas práticas 

legitimadas perante o Estado. Dessa forma, Giumbelli (2008) exemplifica a presença 

evangélica no jogo político e seu discurso para se legitimarem: 

 

Quando são providos pela prática de uma espécie de estelionato espiritual, 

replicam com a demonstração da liberdade que acompanha as doações dos 

fiéis. Quando são criticados pela sua intolerância, objetam que estão apenas 

manifestando a sua opinião. Não se trata apenas de registrar esse diálogo 

dissonante, mas de constatar que não temos modificações legais em resposta a 

esses pontos de conflito (GIUMBELLI, 2008, p. 90/91). 

 

Giumbelli (2008) ainda observou a presença cada vez mais marcante de 

protestantes no espaço político brasileiro. Nesse sentido, afirmou que não é possível hoje 

não falar de religião e política. A dimensão religiosa penetrou no mundo da política na 

modernidade, agora jogando com as leis democráticas e utilizando discurso da esfera 

pública para ali se legitimarem, não tendo respostas contrárias legais a essa presença, 

como afirmou o próprio autor.  

Ao tratar da conquista de espaço dos evangélicos ao espaço público brasileiro, 

Mariano (2011) fez uma análise sobre liberdade religiosa no Brasil. Ao corroborar com a 

ideia de que de que a Igreja Católica não perdeu seus privilégios com a separação 

constitucional entre Igreja e Estado brasileiro, avançou na discussão considerando que a 

neutralidade do Estado também não se faz presente quando se trata de outras religiões ou 

crenças. Em suas palavras, a separação entre Igreja e Estado “não pôs fim aos privilégios 

católicos e nem a discriminação estatal e religiosa às demais crenças, práticas e 

organizações mágico-religiosas (...) Neutralidade estatal zero em matéria religiosa” 

(MARIANO, 2011, p. 246).  

Mariano (2011) ainda afirmou que foi apenas na redemocratização que o 

pluralismo religioso se estabeleceu. Como já foi dito, a liberdade e o pluralismo religioso 
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são também consequências da separação entre Igreja e Estado no Brasil. Segundo 

Mariano (2003), mesmo que o pluralismo religioso tenha acontecido há mais de meio 

século após a separação entre Igreja e Estado no Brasil, essa separação acarretou no país 

a garantia da liberdade religiosa, tendo a tolerância como princípio central para que seja 

viável o pluralismo religioso. Dessa forma, os indivíduos podiam seguir a religião que 

quisessem não sendo mais obrigatória a pertença ao Catolicismo.  

Comentou-se anteriormente que a liberdade religiosa e o pluralismo religioso 

acarretaram em uma mudança da lógica da religião a uma lógica de mercado (BERGER, 

1985; PEIXOTO, 2012). Esse processo também ocorreu no Brasil. Com a não 

obrigatoriedade de pertença a determinada religião ou a religião alguma, as próprias 

religiões mudaram sua forma de ‘seduzir’ os fiéis. Segundo Mariano (2003), 

 

Da liberdade e do pluralismo religioso derivam o recrudescimento da 

concorrência religiosa, à dilatação do ativismo militante dos agentes religiosos, 

o crescimento da oferta de novos produtos e serviços religiosos e, com efeito 

disso, a maior mobilização religiosa da população (MARIANO, 2003, p. 113). 

 

Ao analisar uma religião própria no Brasil, o pentecostalismo, Mariano (2003) 

constatou que essa vertente religiosa acabou por adotar uma lógica organizaciona l 

empresarial dentro das igrejas. Nesse sentido, a organização da igreja passou a ser voltada 

para a oferta e distribuição de bens sagrados na finalidade de atrair mais fiéis. Nesse caso 

então, como consequência do pluralismo, os pentecostais abrem mão do ascetismo e 

adotam a lógica de mercado típica da racionalidade empresarial.  

O pentecostalismo teve também importante papel na conquista da liberdade 

religiosa no país, já que sua doutrina não comporta o trânsito entre religiões. Nesse 

sentido, Mariano (2011) afirma que:  

 

O pentecostalismo tende a demandar laços exclusivos de seus adeptos. 

Proselitista e conversionista, ele foi fundamental para consolidar o pluralismo 

religioso no país, para reforçar a defesa do princípio da liberdade religiosa e de 

culto, do qual o pluralismo depende (MARIANO, 2011, p. 248).  
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 A partir daí o autor mostrou como se deu a conquista desse campo religioso no 

campo político. Ao afirmar que os movimentos religiosos católicos apoiaram o fim da 

ditadura, constatou-se que a reabertura da democracia acirrou a disputa entre católicos e 

pentecostais, inclusive no campo midiático.  

Quanto ao posicionamento político de católicos e protestantes, Mariano (2011) 

retratou que em princípio a Igreja Católica preferia atuar como grupos de pressão aos 

atores políticos em temas relativos à moral. Com o aumento do número de pentecostais 

na política e nos meios de comunicação de massa, aumentou a mobilização católica e a 

candidatura de religiosos católicos a cargos públicos no país. Nesse caso, o número de 

candidatos políticos que adotaram o recurso religioso como campanha eleitoral também 

aumentou. Isso tudo em disputa com os pentecostais pelo campo religioso no Brasil. 

Interessante perceber que, os pentecostais decidiram pela disputa na arena política 

por medo dos católicos requererem maiores privilégios junto ao Estado. (MARIANO, 

2011). Tal temor era partilhado por outros grupos evangélicos. Neste sentido,  

 

(...) os pentecostais abandonaram sua tradicional autoexclusão da política 

partidária, justificando seu inusitado ativismo político com a alegação de que 

urgia defender seus interesses institucionais e seus valores morais contra seus 

adversários católicos, homossexuais, ‘macumbeiros’ e feministas na 

elaboração da carta magna. Para tanto, propuseram-se às tarefas de combater, 

no Congresso Nacional, a descriminalização do aborto e do consumo de 

drogas, a união civil de homossexuais e a imoralidade, de defender a moral 

cristã, a família e os bons costumes (MARIANO, 2011, p. 250-251). 

 

Dessa maneira, a presença foi se tornando cada vez mais forte e frequente no 

Congresso Nacional e tratando especificamente de assuntos de cunho moral, como 

demonstrado acima, segundo Mariano (2011). Neste sentido, o autor ainda afirmou que a 

presença dos evangélicos tornou-se tão forte que tem como consequência as alianças 

políticas que candidatos fazem para ganhar as eleições8.  

Dessa forma, Mariano (2011) conclui então que no Brasil laicidade não é um valor 

predominante, sendo marcado pela forte presença religiosa em disputa nas arenas 

                                                                 
8 Paul Freston (1993) também abordou esse tema cuja posição é especificada no segundo capítulo dessa 
dissertação.   
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políticas do Estado brasileiro. A esse fato, Mariano (2011) caracteriza o tipo de laicidade 

do Brasil como “laicidade à brasileira”. 

 Para Burity (2006), a separação entre religião e Estado não aconteceu de forma 

brusca no Brasil, justificando a relação atual da política e religião. Segundo o autor, o que 

ocorreu foi mais uma secularização da política, ou seja, a religião passou a não ser o 

definidor central de assuntos da política, pelo menos até agora. Isso só afirma que a 

laicidade do Brasil ainda não é completa e que o Estado ainda mantém relações com a 

religião e oferece algumas regalias às igrejas, como apontou Ricardo Mariano.  

 Viu-se nesse capítulo a discussão teórica sobre religião e política, Igreja e Estado. 

Constatou-se que o processo de separação entre Igreja e Estado não é recente e nem 

abrupto, tampouco igual em todos os países. Parte de um processo antigo de 

racionalização das sociedades, que passaram por um processo de secularização e, com o 

surgimento de uma democracia liberal e uma pluralidade de grupos na sociedade 

moderna, foi necessário que o Estado se portasse de forma neutra perante todos os grupos, 

pelo menos em teoria.  

Percebeu-se também que a separação constitucional do Estado e da Igreja foi 

necessária para que houvesse, no caso brasileiro, uma representação dos grupos de forma 

plural. Constatou-se também a importância da participação do pentecostalismo para a 

conquista da laicidade do Estado, aqui evidenciado pela lógica interna do próprio 

pentecostalismo, para que a liberdade religiosa fosse possível.  

O próximo capítulo complementa esse assunto ao demonstrar a participação de 

protestantes históricos e pentecostais na política brasileira e o que os motivaram. Além 

disso, apresenta-se alguns elementos acerca da participação dos protestantes na política 

regional, tema que é aprofundado com maior detalhamento no terceiro capítulo.  
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CAPÍTULO 02 

Protestantes históricos e pentecostais e a política no Brasil e em Goiás 

 

Tendo visto os conceitos teóricos que norteiam esse trabalho, é tratada agora a 

presença dos protestantes na política brasileira com maior detalhamento. São 

demonstradas, neste capítulo, as diferenciações das denominações protestantes, em que 

momento ocupou o território brasileiro e especificamente o território goiano. Além disso,  

é evidenciada a participação política em vários momentos da história e quais situações os 

motivaram para a entrada na política.  

Não é pretensão do presente trabalho analisar o tipo de ação política que os 

protestantes mantiveram em sua presença na política durante toda a história e sim 

demonstrar que a presença evangélica na política não é recente e a participação dos 

mesmos veio crescendo no contexto brasileiro. Pretende-se então compreender as 

motivações de sua entrada e qual a relação que mantém com a política goiana atualmente, 

assim como introduzir um pouco da análise de como esses políticos agem em relação a 

denominação religiosa dentro do espaço público, foco deste trabalho.  

A presença dos evangélicos na política foi percebida na Primeira República, 

momento em que o Estado oficialmente se separou da Igreja Católica, que deixou de ser, 

então, religião oficial do Brasil. (FRESTON, 1993). Apesar de sua entrada na política ter 

sido apenas quando houve um processo de laicidade no Brasil, a presença de protestantes 

em território brasileiro data de um pouco antes. Por volta de 1823 já havia, no Brasil, 

missionários protestantes fugidos de situações econômicas de seus países de origem e se 

instalado aqui.  

O protestantismo não foi, a princípio, considerado uma religião nacional 

brasileira. Isso se deveu muito à forma com que os missionários se posicionaram e por 

algumas características específicas do próprio protestantismo. Diferentemente da 

umbanda, candomblé e espiritismo, o protestantismo não produziu reações de identidade 

nacional nos brasileiros. Segundo Freston (1993) essa falta de identidade nacional se deve 

ao fato do protestantismo se encaixar em uma lógica pluralista e não em uma lógica 

sincrética, como as demais religiões se portam. 
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O catolicismo é visto como uma religião tradicional, parte da história do Brasil e, 

portanto, parte da formação cultural dos brasileiros. A Umbanda, candomblé e espirit ismo 

são religiões sincréticas, ou seja, somam-se ao catolicismo e têm um respeito por ele como 

religião de tradição. Suas práticas são mescladas com o catolicismo, sempre 

acrescentando valores uma a outra. Essa é a lógica do sincretismo, acrescentar religiões. 

Já o pluralismo é diferente. O pluralismo segue uma lógica de subtrair religiões e 

não acrescentar. Ou seja, o protestantismo, ao fazer parte de uma lógica pluralista, 

significa que possui uma relação própria com os fiéis, exigindo inclusive exclusividade 

de seus membros. Segundo Freston (1993), o Brasil possui um sincretismo hierárquico, 

mas a lógica predominante aqui é a pluralista.  

Tendo isso em mente, esse capítulo trata dos motivos que levaram os protestantes 

a entrarem na política tanto no Brasil como em Goiânia, Goiás. Considera-se que essa 

retomada do contexto histórico é importante para perceber como se formou essa bancada 

no Brasil e em Goiânia. Dessa forma, começar-se-á pela contextualização nacional para 

depois tratar da contextualização regional para enfim, analisar, no próximo capítulo, os 

políticos evangélicos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.  

Com essa finalidade, este capítulo está dividido da seguinte forma: parte da 

discussão geral dos protestantes na política, baseada principalmente por Paul Freston 

(1993) e Itelvides Morais (2003; 2007), demonstrando a chegada dos protestantes em 

território brasileiro, assim como os diferentes tipos de protestantismo (protestantismo 

histórico e pentecostal) e sua entrada e motivações na política nacional. Afinal, para 

entender sua ação política, é preciso entender qual a mensagem teológica que pregam e 

qual a forma de ação da Igreja. (FRESTON, 1993). 

Em seguida, é focada a chegada de missionários protestantes em Goiás e em 

Goiânia, assim como a presença dos mesmos na política regional. São demonstradas, 

durante o capítulo, as duas igrejas que fazem parte da pesquisa empírica: Assembleia de 

Deus e Fonte da Vida.  

Os protestantes históricos foram os primeiros a entrarem na política. Os 

pentecostais só se fizeram presente no meio político a partir de 1987, no processo de 

redemocratização após um longo período de ditadura militar. Dessa forma, Freston (1993) 

dividiu a participação política protestante de acordo com as igrejas pertencentes: de 1943 
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a 1951 uma fase metodista; de 1951 a 1975 uma fase presbiteriana; de 1975 a 1987 uma 

fase batista e após 1987 predomina o pentecostalismo na política. O autor também 

caracterizou a fase de participação do protestantismo histórico como uma fase discreta e 

estável, contrariamente à fase pentecostal pós-1987. Mas quem são os protestantes 

considerados históricos e quem são os pentecostais? Esse será o primeiro tema deste 

capítulo, tratado no tópico a seguir.  

 

 

2.1 Contexto nacional 

 

 

 Como o protestantismo chega ao Brasil? Quem são os protestantes que vieram 

para cá e dispõe no campo religioso novos aspectos da religiosidade brasileira? Como se 

encontram na esfera pública e em quais momentos se fazem presentes na política do 

Brasil? Esses são aspectos tratados neste capítulo, a começar pelos atores (quem são os 

protestantes); passando pelo campo político e em seguida suas motivações na entrada 

desse campo político.  

 

 

2.1.1 Atores  

 

  

O protestantismo chegou ao Brasil se estabelecendo como minoria. Manifestava -

se, contrariamente à posição da Igreja Católica, contra a participação na política em nome 

de Deus. Porém, como os missionários vinham de países mais desenvolvidos no 

pensamento liberal, eram mais ativos nos projetos de transformação social, “tal como a 

liberdade de consciência, separação entre Igreja e Estado e forma republicana de governo” 

(CAMPOS, 2006, p. 30-31).  
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Em princípio, a relação dos protestantes com o mundo era ascética. Os 

protestantes históricos rejeitavam o mundo em que viviam não se envolvendo, portanto, 

formalmente com a política. Os protestantes tinham a finalidade de fazerem a diferença 

com a transformação individual e não se envolverem com questões sociais e políticas. 

Essa finalidade de transformação individual acabou por criar grupos de ações 

institucionais devido às escolas teológicas que fundavam (CAMPOS, 2006).  

Os dois tipos de protestantismos se instalaram no Brasil e fizeram parte da política 

brasileira em diferentes épocas foram: os considerados protestantes históricos e os 

pentecostais (FRESTON, 1993; MORAIS, 2007).  

 Os protestantes históricos são aqueles que surgiram logo após a Reforma 

Protestante (MORAIS. 2003). São caracterizados por serem um protestantismo de 

imigração e um protestantismo de missão. Diferenciam-se do pentecostalismo por serem 

mais antigas e não terem a prática da glossolalia, curas, exorcismos e profecias 

(FRESTON, 1993). 

 O protestantismo de imigração tem como igreja mais antiga no Brasil a Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana (IECL). Chegando ao Brasil devido a conflitos 

econômicos e sociais do país de origem a partir de 1823, os imigrantes luteranos só 

conseguiram se organizar como igreja nacional apenas em 1949. A partir do momento em 

que se desvincularam da Europa e se firmaram como igreja nacional, os líderes luteranos 

começaram a ter visões críticas sobre a realidade brasileira da época. Nesse sentido, a 

Igreja Luterana foi a única igreja protestante a criticar o regime militar, juntamente com 

a Igreja Católica.  

 Após esse período assumiu uma posição de igreja de imigração. Segundo Paul 

Freston (1993) esse tipo de igreja adquire um traço sectário e de apoliticismo não por 

considerar que a igreja é superior, mas por ter uma visão de que são estrangeiros em terras 

desconhecidas. Além disso, possuíam uma característica não convercionista, não 

permitindo que fiéis brasileiros se batizassem em um curto período de tempo para poder 

fazer parte dessa congregação. Essa característica dificultou o aumento da igreja 

(MORAIS, 2003).  

 Um dos pontos que gerou conflito dos evangelistas europeus com os brasileiros 

foi o fato dos europeus se sentirem superiores ao povo brasileiro. Os protestantes 
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europeus eram vistos, então como povo que ali estava para salvar o povo brasileiro, eles 

“traziam a salvação para uma região que estava sob o domínio de Lúcifer” (MORAIS, 

2003, p. 19). Dessa forma, os pontos de conflito, quando existiam, eram resolvidos por 

prevalecer a vontade dos europeus protestantes e cabia aos brasileiros se submeterem à 

palavra dos salvadores.  

O sentimento de ser ‘estrangeiro em terras estranhas’ mudou a partir do momento 

em que esses protestantes tomaram consciência da nova identidade nacional. Nesse 

sentido, a Igreja Luterana teve condições de “sentir a realidade social e de protestar contra 

ela” (FRESTON, 1993, p. 43), sentindo a necessidade de se aliar à Igreja Católica para 

protestar em muitos momentos.  

 Na década de 1970 o português tornou-se língua oficial da Faculdade de Teologia 

da Igreja Luterana. Houve mais participação social e política dos líderes da igreja e 

trabalhos intercessores a presos políticos eram realizados. Chegou a substituir a Igreja 

Católica em algumas regiões, mas perdeu fiéis assim como a Igreja Católica perdeu. A 

queda de fiéis foi atribuída ao processo de urbanização, sendo a Igreja Luterana 

caracterizada como uma igreja rural, em que o pastorado era visto como meio de ascensão 

social. Com a urbanização, o pastorado então não era mais a única opção.  

 Com essa queda, um movimento começou dentro da igreja chamado Encontrão.  

Nesse movimento, existiam duas correntes em disputa: uma com os libertacionistas e 

outra com os evangelicais. Os libertacionistas eram a favor de um isolamento étnico dos 

membros da igreja, enquanto os evangelicais eram a favor de buscar fiéis brasileiros e 

não apenas europeus.  

Segundo Freston (1993), esse movimento foi o primeiro a dar para que a Igreja 

Luterana fugisse um pouco do isolacionismo. O autor comentou que “o seu apelo vai 

crescendo à medida em que os solventes do mercado religioso vão criando na IECLB uma 

consciência de crise parecida com a da Igreja Católica” (FRESTON, 1993, p. 46).  

Enquanto o protestantismo de imigração tende a se isolar em termos cultura is, 

étnicos, o protestantismo de missão tem como visão a conquista de adeptos brasileiros. 

Também caracterizado como protestantismo histórico, tem visão de maior liberdade 

individual, menor intensidade na vida comunitária, menor rigor ascético, com maior 

flexibilidade de classes sociais e com uma característica de denominação e não de grupos 
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fechados. Fazem parte desse protestantismo de missão: Igreja Metodista, Igreja 

Presbiteriana e a Igreja Batista.  

A Igreja Metodista surge no Brasil com ligação aos Estados Unidos. Enquanto 

essa ligação é mantida, a igreja permanece com um perfil apolítico. Após o rompimento 

com a matriz norte-americana, a Igreja Metodista se apresenta com um caráter nacional e 

sendo caracterizada como igreja minoritária (FRESTON, 1993). Essa caracterização de 

igreja minoritária entra em choque com o capitalismo dependente, o que chama a uma 

“radicalização da tradição teológica redescoberta, sob impacto da experiência da injust iça 

social” (FRESTON, 1993, p. 54).  

Apesar de seu tamanho, a Igreja Metodista é a única desse porte a participar do 

Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, o que já caracteriza uma posição política. 

Além disso, jovens universitários e seminaristas de sua denominação participam de 

movimentos a favor da justiça social desde os anos 1960. Atualmente, a igreja não indica 

candidatos à disputa eleitoral, mas mantem um papel de aconselhar seus fiéis a votarem 

em candidatos comprometidos com a justiça social.  

Igreja Presbiteriana possui uma formação rural forte no Brasil o que a concedeu 

forte “ethos rural que subsiste até hoje” (FRESTON, 1993, p. 57). Na época da 

urbanização do Brasil, iniciou na Igreja Presbiteriana uma forte mudança teológica e de 

identidade nacional, reforçada por jovens universitários juntamente com a União Cristã 

de Estudantes do Brasil. Porém, na época da ditadura militar a necessidade de 

contemporizar desaparece, fazendo com que a Igreja Presbiteriana se isolasse e se 

elitizasse ainda mais. Atualmente, a igreja adota uma posição política entre as igrejas mais 

ecumênicas e as pentecostais. Não indicam candidatos à concorrerem nas eleições, mas 

apoiam de forma discreta a candidatura daqueles que surgem das igrejas evangélicas e de 

reconhecida característica moral e político-social (FRESTON, 1993).  

Após uma crise da Igreja Presbiteriana do Brasil com a presença de vários 

seminaristas maçons, surge a Igreja Presbiteriana Independente, denominação esta 

explicitamente anti-maçônica. Além disso, discordava com o nacionalismo da mensagem 

proposta pela Igreja Presbiteriana do Brasil e sim o nacionalismo da missão. Sua base 

continua conservadora em questões eclesiásticas e políticas e seus pronunciamentos 

políticos pendem mais para o estilo da Igreja Metodista e da Luterana, não apresentando 

candidatos formais à disputa eleitoral.  
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A Igreja Batista tinha um caráter mais evangelistas com a população. 

Caracterizada também como uma igreja de missão, prezava mais o evangelismo com os 

pobres, frisando a educação apenas para seus próprios membros. Contrários à ideia de se 

ligarem ao governo, os batistas também não nomeavam candidatos de sua própria igreja.  

Percebe-se que as igrejas consideradas da vertente do protestantismo histórico não 

têm ligação direta com a política. Os protestantes que caracterizaram a política na época 

em que o protestantismo histórico possuía, eram nomeados candidatos pela sua formação 

secularizada e não candidatos nomeados pela própria denominação religiosa, como será 

visto no próximo tópico.  

 Já os pentecostais tiveram sua inauguração no Brasil já no século XX. Seu 

processo de implantação no Brasil pode ser avaliado em três ondas: a primeira onda, com 

a chegada da Assembleia de Deus e Congregação Cristã; a segunda onda, com o 

surgimento da Igreja Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor e a terceira onda 

com o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça 

de Deus. (FRESTON, 1993; MORAIS, 2003).  

O pentecostalismo é caracterizado principalmente pela revelação em línguas (a 

glossolalia) e pelo poder da cura. Caracterizado como um movimento sectário 

(FRESTON, 1993), não tem uma hierarquia como a da Igreja Católica. A Bíblia é a maior 

ordem desse modelo, não possuindo um líder humano, um pastor central que dá ordens a 

todas as igrejas protestantes. Dentro dessa lógica organizacional, o pentecostalismo foi 

formado sem estabelecer nenhuma dependência com o movimento pentecostal dos 

Estados Unidos, local em que se originou o movimento. Dessa forma, qualquer mudança 

na organização da igreja deverá aparecer na forma de revelação divina por um dos 

membros da mesma (FRESTON, 1993).  

 As igrejas pentecostais que tiveram participação expressiva na política nacional a 

partir da redemocratização do Brasil foram a Assembleia de Deus, a Igreja Evangé lica 

Quadrangular e a Igreja Universal do Reino de Deus (FRESTON, 1993). A Assembleia 

de Deus é uma das igrejas que dois dos sujeitos desta pesquisa fazem parte. Por isso, será 

caracterizado aqui um pouco da vertente de cada uma das três para se compreender a ação 

política das mesmas em cenário nacional, ponto este demonstrado no próximo tópico. Em 

cenário estadual, serão vistas outras denominações que nasceram em Goiânia. 
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 A primeira onda pentecostal foi caracterizada como origem e expansão do 

pentecostalismo. Esta fase deu-se a partir de 1910, com a formação da Congregação 

Cristã. A recepção inicial da Congregação Cristã é limitada, mas com a chegada da 

Assembleia de Deus em 1911 essa consegue se expandir melhor do que a Congregação 

Cristã, espalhando-se por todo o país e transformando-se em uma igreja nacional por 

excelência.  

A Assembleia de Deus foi a única igreja pentecostal que conseguiu expansão 

nacional. Nasceu em Belém, no Pará e se expandiu para toda a região do país. Fundada 

por missionários suecos e americanos, teve base cultural para se instalar no Brasil com 

liberdade de se adaptar ao contexto da época. Os missionários suecos trouxeram valores 

de marginalização e “eram portadores de uma religião leiga e contra-cultural, resistente à 

erudição teológica e modesta nas aspirações sociais” (FRESTON, 1993, p. 69). Enquanto 

que os missionários americanos vinham em um contexto ativo de defesa de sua própria 

cultura. Tendo surgido nos Estados Unidos com a presença predominantemente negra, os 

missionários americanos trouxeram valores de defesa da cultura e criação de instituições 

alternativas para sobreviverem.  

Essa mistura de valores fez com que fosse possível a adaptação na cultura 

brasileira.  Juntamente com as condições econômicas da época, a Assembleia de Deus foi 

fruto do trabalho de um pequeno grupo marginalizado. Dessa forma, criou-se uma igreja 

com valores baseados na simplicidade e marginalização. De acordo com FRESTON 

(1993, p. 69) “o ethos da Assembleia de Deus evitou um aburguesamento precoce que 

antecipasse as condições oferecidas pela própria sociedade brasileira aos membros da 

igreja”. Adiante, veremos que a inserção na política será o único meio de ascensão e 

prestígio social que os candidatos pertencentes a essa igreja podem ter.  

Os missionários americanos tiveram o auge de sua presença no Brasil nos anos 

1970.  Por parte deles, a caracterização mundana, do dinheiro prevaleceu e foi mal vista 

pelos suecos e brasileiros. A grande contribuição dos americanos, segundo Freston (1993) 

foi a educação teológica, na tentativa de instalar seminários, tentativa esta que também 

fracassou devido a mesma resistência. Porém, atualmente a educação teológica já é aceita 

na Assembleia de Deus, apesar da igreja não dar garantias de que um teólogo possuirá 

emprego na igreja.  
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Isso tudo gerou um modelo de organização oligárquico e de grande detenção de 

poder. A influência patriarcal nordestina fez também com que fosse um modelo 

autoritário. Segundo FRESTON (1993, p. 72), trata-se de “uma complexa teia de redes 

compostas de igrejas-mães e igrejas e congregações dependentes. (...) O pastor-presidente 

da rede é, efetivamente, um bispo com grande concentração de poder”. Apesar disso, 

qualquer membro da igreja pode chegar a ser pastor, não havendo diferença hierárquica 

entre membro comum e pastor. O cargo mais alto é de pastor-presidente, sendo este cargo 

mais demorado de alcançar.  

 Já a Congregação Cristã é caracterizada por uma igreja de tradição oral e familis ta  

(FRESTON, 1993). Permanece longe dos meios de comunicação e os evita a fim de 

rejeitar a modernização e dificultando a associação com qualquer atividade política. Por 

isso, é mais comum a presença da Congregação Cristã em cidades pequenas.  

Nessa denominação, as revelações são a única confirmação de qualquer mudança 

a ser feita na organização da igreja. Possuindo um caráter apolítico, a revelação por parte 

dos anciãos da igreja é a única forma de mudar esse aspecto.  

 A segunda onda pentecostal se dá por volta dos anos de 1950, período 

caracterizado por uma urbanização e formação de sociedade de massas, possibilitando o 

crescimento do pentecostalismo no Brasil. A Igreja Quadrangular surge com mais 

abertura do que a Assembleia de Deus e, com isso, acaba atraindo fiéis em São Paulo - 

SP, local principal em que ocorreu a expansão dessa igreja. Outras igrejas que surgem 

nesta época é a Igreja Brasil para Cristo e Igreja Deus é Amor. (MORAIS, 2007). Segundo 

Morais (2007), as igrejas da segunda onda pentecostal se diferenciam da primeira onda 

primeiramente pela época e contexto em que nasceram. Além disso, apresentaram maior 

interação com os meios de comunicação do que as igrejas da primeira onda.  

Das igrejas da segunda onda pentecostal, a que mais teve relevância nacional 

quanto à participação política foi a Igreja Quadrangular (FRESTON, 1993). Esta é a única 

igreja pentecostal de origem exclusivamente norte-americana e que foi fundada por uma 

mulher. Instalou-se primeiramente em São Paulo e em 1980 rompeu com a matriz nos 

Estados Unidos. Nessa época, os lideres brasileiros investiram na imprensa escrita e a 

preocupação com a formação dos pastores aumentou, com seminários sendo formados e 

com incentivos a uma Faculdade de Teologia. (FRESTON, 1993).  
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Essa igreja tinha grande afinidade com os processos característicos da 

modernidade, ou seja, tinha muito contato com os meios de comunicação de massa e 

usava locais seculares para a realização de curas. Essa atitude atraiu bastantes fiéis para a 

igreja, sendo uma inovação nas denominações protestantes. Dessa forma, a igreja possuía 

uma abertura maior com a urbanização e modernidade.  

Apesar disso, não deixou de ser sectária, principalmente em seu envolvimento na 

política, que, aliás, possui alta participação. De acordo com FRESTON (1993, p. 85), “a 

concepção liberal do cidadão autônomo que vota conscientemente é contornada na prática 

pelo ethos sectário” (grifos do autor). 

 A terceira onda pentecostal se deu no contexto do período militar, quando o 

pentecostalismo apresentou uma nova onda de crescimento. Período este que já contava 

com grande urbanização brasileira, passando pelo milagre econômico e chegando à 

“década perdida” dos anos 1980. As igrejas desse período se instalam principalmente no 

Rio de Janeiro. Fazem parte dessa época as igrejas, Igreja Internacional da Graça de Deus, 

Igreja Universal do Reino de Deus, Sara Nossa Terra e Fonte da Vida9.  Destacam-se das 

demais ondas também por maior valorização à prosperidade, ao pedido do fiel “a melhor ia 

de sua situação financeira a Deus” (MORAIS, 2007, p. 33). Dessas igrejas, a de maior 

relevância na política nacional foi a Igreja Universal do Reino de Deus.  

 A Igreja Universal do Reino de Deus apresenta uma lógica diferente das demais 

igrejas pentecostais. Caracterizada não por ser uma igreja sectária, mas um sincret ismo 

religioso, a igreja foi fundada por Edir Macedo em 1989, depois de uma temporada nos 

Estados Unidos para, dentre outros motivos, sondar o protestantismo americano. Nessa 

época, a Igreja Universal do Reino de Deus explode nos noticiários brasileiros.  

À época da fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo compra 

a Rede Record e consegue eleger três deputados federais e quatro deputados estaduais. É 

uma igreja caracterizada com alta disciplina eleitoral, com divisão computadorizada dos 

votos dos membros para que sejam eleitos os candidatos da preferência da igreja. Tudo 

                                                                 
9 Paulo Passos (2012) desenvolve sua tese apontando uma possibilidade de uma “qu arta onda 
pentecostal” em que se encaixam a Sara Nossa Terra e a Fonte da Vida. O autor justifica a classificação 

tanto pelo contexto em que essas igrejas surgiram quanto pela sua ação e pelo público que atendem. Esse 
tema é melhor desenvolvido no próximo tópico por se tratarem de igrejas nascidas em contexto goiano.  
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isso gera, segundo Freston (1993) um sentimento nos fiéis de ajuda a igreja, um 

sentimento de solidariedade ao progresso da igreja.  

O crescimento da denominação foi grande e rápida não apenas no Brasil, mas no 

mundo todo, sendo que em 2002 já havia atingido mais de oitenta países (MORAIS, 

2003). Um dos motivos relacionados a esse crescimento é o constante uso dos meios de 

comunicação que não só a Universal tem, mas como as igrejas surgidas principalmente 

na terceira onda pentecostal. A Igreja Universal do Reino de Deus, particularmente, é a 

que mais se vale dos meios de comunicação de massa. É dona de uma rede de televisão, 

um jornal e programas no rádio. “O carro chefe de sua rede de comunicação é a TV 

Record, canal aberto de alcance nacional, com variada programação religiosa” 

(MORAIS, 2003, p. 42).  

O sincretismo é caracterizado na Igreja Universal do Reino de Deus pelo uso de 

símbolos, mas sem adoração a imagem alguma. Expande a revelação da profecia pela 

palavra para o tato, visão e gestos. Por isso dizem-se diferenciados das igrejas 

pentecostais em geral. De acordo com Freston (1993), a Igreja Universal do Reino de 

Deus possui influência das demais ondas pentecostais da seguinte forma: “A ênfase da 

primeira onda pentecostal foram as línguas; a da segunda onda foi a cura; e a da terceira 

é a libertação pelo exorcismo, da possessão maligna relacionada principalmente com os 

cultos mediúnicos” (FRESTON, 1993, p. 100). Dessa forma, caracterizou a igreja como 

uma inovação das possibilidades teológicas do pentecostalismo.  

Outro aspecto forte na Igreja Universal do Reino de Deus é a Teologia da 

Prosperidade, que rompe com as teodicéias das outras religiões de que a pobreza é um 

caminho de sacrifícios e punição. Pela Teoria da Prosperidade é possível se enriquecer se 

a fé e o investimento feito forem suficientes para Deus. Dessa forma, o investimento 

aparece não como aspecto da caridade cristã e sim como um investimento na própria 

igreja.  Essa forma de crença na prosperidade pela fé só é possível quando uma sociedad e 

é religiosa, como no caso do Brasil (FRESTON, 1993).  

A organização política da Igreja Universal do Reino de Deus é episcopal. Apesar 

da palavra de Edir Macedo ser a que realmente importa sobre a organização da igreja, 

existem concelhos de pastores e bispos que também respondem em nome da denominação 

(MORAIS, 2002).  
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2.1.2 Atores e política nacional  

 

 

Os protestantes históricos inauguraram a participação religiosa protestante na 

política nacional. Desde a Primeira República há registros de participação dos 

protestantes, mesmo sem grandes movimentações políticas religiosas. Desde então, a 

política nacional comporta o protestantismo sendo cada vez mais crescente essa 

participação, principalmente com o grupo dos pentecostais a partir dos anos 1980.  

Com a separação do Estado e da Igreja, assim como a laicização das elites 

brasileiras no Brasil, passa também a não haver restrições legais dos protestantes na 

política. Mesmo assim, durante a primeira República, essa participação é quase 

inexistente, restringindo-se a apenas três senadores: Alfredo Ellis, Érico Coelho e 

Joaquim Nogueira Paranaguá. Segundo Freston (1993) são três nomes que ainda 

representam a marginalização do protestantismo, sendo que o primeiro nome representa 

uma indicação nominal, o segundo alguém de tradição sincrética o suficiente para não 

criar conflitos para os católicos e os laicos e o terceiro sem grandes ligações entre vida 

religiosa e carreira política.  

Durante o governo Vargas, há novas aberturas para essa participação. A principa l 

motivação foi o estreitamento de Vargas com a Igreja Católica na intenção de criar uma 

“neo-cristandade”. Segundo Freston (1993) a Igreja Católica torna-se a grande 

beneficiária do governo Vargas, retomando a centralidade nos conceitos civis, tendo o 

conceito de nacionalismo muito próximo a um conceito religioso. Essa aproximação 

ocorreu devido ao aumento do número de protestantes e espíritas no país. Como 

consequência dessa aproximação, a Igreja Católica teve uma de suas exigênc ias 

atendidas: a do ensino religioso nas escolas públicas.  

Formou-se então uma Confederação Evangélica contra a Liga Eleitoral Católica, 

contra essas concessões permitidas à Igreja Católica. Essa Confederação exigia também 

medidas de um Estado laico, sendo que a única exigência religiosa feita foi a não 

realização das eleições aos domingos. O que não foi atendido.  
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Percebeu-se que o protestantismo se aproximou de grupos a favor de políticas 

laicas para conseguir seu espaço perante o Estado. Foi também uma forma de protesto 

contra os privilégios concedidos à Igreja Católica pelo poder público. Essa atitude de 

aproximação a elites laicas foi percebida por Freston (1993) nas políticas de Guaracy 

Silveira, o primeiro político protestante, membro da Igreja Metodista, a ser eleito. Ele se 

apoiou em tradições laicas para confrontar a Liga Eleitoral Católica e defender os 

interesses dos protestantes. Segundo Freston (1993)  

 

Em termos constitucionais, sua presença provavelmente fortaleceu o elemento  

anti-clerical que conseguiu, não dissolver, mas atenuar as reivindicações 

católicas. O Estado ficou proibido de ter relação de aliança ou dependência 

com qualquer culto (...), sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do 

interesse coletivo: a última frase sendo a brecha para uma política de 

colaboração entre Igreja e Estado (FRESTON, 1993, p. 155).  

 

 Em 1945 Guaracy Silveira ainda é o único protestante a ser eleito. Porém, o regime 

democrático possibilitou novos horizontes aos protestantes, em decorrência também do 

número de protestantes que havia crescido no Brasil.  

Outro fator que colaborou para que mais evangélicos conseguissem cadeiras 

políticas foi o fato de ter-se instituído a obrigatoriedade do voto feminino. Para os 

protestantes de forma específica, esse fato foi positivo, já que as mulheres tendem a 

participarem mais das religiões que fazem parte do que os homens. Dessa forma, em 1950 

os protestantes elegeram pela primeira vez mais de um deputado estadual, quase 

exclusivamente das igrejas históricas.  

 Mais um fator permitiu o aumento do número de protestantes eleitos na época. 

Trata-se esse fator, de um problema estrutural da política brasileira, que é a fraqueza do 

quadro partidário brasileiro.  Ideologicamente, os partidos não tinham representação ou 

legitimidade. Isso fez com que as eleições se baseassem mais em qualidades pessoais dos 

candidatos do que em ideologias promovidas pelos partidos. Nesse sentido, os 

protestantes possuem o carisma a seu favor, o que facilitou para eles na hora da escolha 

de líderes políticos pela população (FRESTON, 1993).  

 Com o golpe militar, a Igreja Luterana foi a única igreja protestante a se 

pronunciar de forma crítica ao regime. As outras denominações protestantes ficaram 
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desorientadas e a mercê da aproximação com o regime militar que, por sua vez, possuíam 

ação de forte aproximação com diversos grupos religiosos. Dessa maneira, não se viu 

presença política protestante durante a ditadura.  

 A entrada dos pentecostais no meio político foi súbita a partir de 1987. E maior 

do que a dos protestantes históricos desde então. (MACHADO, 2006). Segundo Freston 

(1993), oitenta e oito protestantes haviam tomado assento no Congresso Nacional até 

1992. A participação dos pentecostais se caracterizou por uma participação mais visíve l 

na política. 

Possuindo discursos desde os mais paternais e pastorais aos discursos mais 

agressivos e severos, uma característica comum a todos os políticos pentecostais é a 

despreocupação com o refinamento dos discursos com finalidade de atender um público 

mais popular. Esse perfil mais agressivo caracteriza principalmente os políticos ou 

candidatos políticos indicados pela Assembleia de Deus (FRESTON, 1993).  

Há uma diferenciação entre a atuação dos políticos que possuem apenas base 

eleitoral evangélica, os quais tendem usar mais o moralismo e a identidade evangélica em 

sua propaganda. Já aqueles que possuem outras bases eleitorais são mais discretos e falam 

de outros temas em seu marketing pessoal.  

O tipo de candidato apoiado pelos pentecostais não é um candidato de grande 

visibilidade fora da igreja. Trata-se de um membro com destaque dentro da comunidade 

religiosa. Outro fenômeno comum entre os políticos pentecostais também é a indicação 

de familiares para continuar o trabalho começado na política. Dessa forma, a política 

aparece como único meio de ascensão social e meio de grande destaque e prestígio dentro 

da comunidade religiosa.  Um terceiro tipo de candidato é aquele que não faz parte da 

comunidade religiosa, mas ajuda financeiramente a igreja. Há também o tipo mais raro 

que é aquele que aproveita dos religiosos para manter-se na política.  

Outra característica comum entre os protestantes, principalmente os pentecostais, 

é o alto investimento e utilização da mídia como instrumento para divulgar as ações e 

imagem da igreja. Esta é a forma de “projeção e poder na comunidade evangélica porque 

é orgânica com o estilo da prática religiosa” (FRESTON, 1993, p. 203). Dessa maneira, 

vinte e três dos quarenta e nove parlamentares eleitos desde 1987 tem ligação com a 

mídia, sendo, dentre estes, em torno de quinze pentecostais.  
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Para a escolha de candidatos vinculados à igreja, a Igreja Universal do Reino de 

Deus possui uma especificidade. Para sair candidato a política com apoio desta igreja, 

basta a recomendação de Edir Macedo.  

Interessante notar que não é porque fazem parte de uma mesma categoria que as 

igrejas concordam em tudo e não competem entre si pelas cadeiras legislativas. Nas 

eleições de 2002, por exemplo, constatou-se que integrantes da Assembleia de Deus e da 

Igreja Universal do Reino de Deus competiram pelas cadeiras legislativas da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro. Atribuiu-se essa competição pela força que a Igreja 

Universal do Reino de Deus demonstrou na estratégia política utilizada por Edir Macedo 

de “campanhas em templos, transformação de fiéis em cabos eleitorais e exploração das 

ações sociais na conquista dos votos” (MACHADO, 2006, p. 112).  

Além de estratégias de campanhas inovadoras, os evangélicos também apresentam 

um aspecto interessante em sua inserção na política. Burity (2006) considerou os aspectos 

diferentes trazidos pelos evangélicos no jogo político. Dois deles foram: indivíduos sem 

tradição de participação política se candidatarem e o fato de se lançarem na política com 

a bandeira religiosa como principal atração aos eleitores. Apesar disso, é interessante 

notar que o fazem seguindo as regras da política, ou seja, se lançam em uma lege nda 

partidária tendo a igreja como organização de apoio oficial. (BURITY, 2006; 

GIUMBELLI, 2008).  

Outro fato interessante é que atualmente quem domina essa arena evangélica são 

os pentecostais. Caracterizando-se pela atitude mais ‘apaixonados’ pela prática moral 

religiosa do que os protestantes históricos trazem para a arena política “um sinal de 

possível intolerância e antiliberalismo no plano político- institucional” (BURITY, 2006, 

p. 175).  

É importante destacar que a mudança de uma posição apolítica para uma posição 

ativa na política não teve razões teológicas. As razões foram principalmente três: o 

lançamento dos pentecostais na política foi uma forma de afirmar o movimento sectário 

e fortalecer seu próprio campo interno religioso; foi uma forma de se lançar contra a Igreja 

Católica na disputa pela religião civil e a intenção também era a de reafirmar os princíp ios 

sectários perante a sociedade (FRESTON, 1993). São essas motivações que serão tratadas 

no tópico a seguir.  
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2.1.3 Motivações 

 

 

Os pentecostais e os caracterizados como protestantes históricos possuíram 

motivações diferentes que os levou a participar da política. Os protestantes históricos, 

tendo começado sua participação ainda na época recente de laicidade do Estado, tiveram 

como motivação principal em relação a religião a liberdade religiosa, fim das concessões 

de privilégios concedidos à Igreja Católica pelo Estado e implantação formal das normas 

da laicidade.  

Já a entrada dos pentecostais na política se deu na época da redemocratização, 

após o término da ditadura militar. Uma nova constituição estava para ser formada e o 

Brasil precisava de políticos que assumissem a Assembleia Constituinte para a 

formulação de tal constituição.  

Dessa forma, os pentecostais se inseriram na disputa eleitoral pela luta pela 

liberdade religiosa e por defesa dos valores da família tradicional. A luta contra a 

liberdade religiosa foi motivada pelo medo da Igreja Católica se estabelecer novamente 

como religião oficial, além da concorrência com a umbanda e com o anti-comunismo, 

que havia uma ameaça de perseguição religiosa contra os evangélicos.  

O outro motivo foi a ameaça aos valores religiosos protestantes da família 

tradicional. Isso porque já tinham se estabelecido como bancada na Constituinte alguns 

grupos considerados laicos preparados para defender a legalização do aborto; casamento 

homoafetivo; uso de drogas. Tudo isso vai contra a moral cristã defendida pelos 

evangélicos.  

Mais um fator estimulou a participação dos pentecostais na política brasileira. A 

queda da censura que os militares haviam colocado nos meios de comunicação de massa 

permitiu ao povo brasileiro ter uma visão transmitida nos meios de comunicação de massa 

que não condizia com a moral cristã. Assim, os evangélicos ficaram com uma visão de 

que estaria disseminando uma cultura mundana na sociedade brasileira. Dessa forma, 

segundo Freston (1993) foi uma decisão de participação para defesa cultural. Nas palavras 

de FRESTON (1993, p. 216), a entrada dos pentecostais na política foi “uma reação a 
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mudanças no ambiente social que ameaçavam minar a capacidade de manter a cultura do 

grupo”.   

Além das motivações vistas, outros fatores favoreceram a entrada súbita dos 

pentecostais na política nacional. Um deles foi a própria estrutura brasileira. Ou seja, o 

Brasil constitui-se como uma estrutura federalista que é aberta a participação de grupos 

religiosos sectários, meios de comunicação igualmente abertos, partidos fracos 

ideologicamente e como máquina eleitoral e um sistema eleitoral que contempla um 

Estado unitário, o que favorece grupos minoritários dispersos.  

A conjuntura econômica do país também favoreceu que os pentecostais tivessem 

sucesso nas eleições. O Brasil estava na “década perdida” e havia a necessidade de novos 

atores políticos com qualidades que transmitissem honestidade. Além disso, a crise 

econômica levou também a uma crise do paternalismo clientelista. Esse modelo acabou 

sendo em partes substituídos por grupos religiosos como alternativa de irmandade de 

crença (FRESTON, 1993).  

Por último, o alto número dos protestantes pentecostais no Brasil não foi ignorado 

como base eleitoral. Esse quesito favoreceu que houvesse apoio dos partidos políticos e 

figuras seculares como incentivo aos pentecostais na política. O resultado de tudo isso foi 

a eleição de trinta e dois protestantes na Assembleia Nacional Constituinte, sendo que 

dezoito eram pentecostais.  

Na década de 1990, houve cento e trinta e sete candidatos oficiais evangélicos 

(apoiados nominalmente por denominações evangélicas pentecostais, visto que 

protestantes históricos não nomeiam candidatos oficiais para a disputa eleitoral) para o 

legislativo no Brasil. Em 2002, o número cresceu. De cento e trinta e sete, passaram a 

duzentos e setenta e oito candidatos oficiais na competição eleitoral legislat iva, 

aumentando em 2006 com trezentos e treze candidatos na disputa e em 2010 com 

trezentos e três candidatos. Em 2014 também houve um crescimento de candidatos 

oficiais. De trezentos e três passa-se a trezentos e noventa e dois candidatos oficia is 

concorrendo a cargos legislativos por todo o Brasil (SILVA, 2015).  

Em relação a candidatos eleitos, em 1998 o número de candidatos evangélicos 

eleitos a parlamentares no Brasil foi de quarenta e quatro. Esse número sobre em 2002 
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para sessenta e oito e cai em 2006 para trinta e dois. Já em 2010 teve-se sessenta e três 

parlamentares eleitos considerados evangélicos (GONÇALVES, 2011). 

 

 

2.2 Contexto regional  

 

 

 Visto o contexto de nascimento do protestantismo no Brasil, é interessante agora 

tratar da chegada dos protestantes especificamente em Goiás. Com finalidade de 

compreender como se dá essa chegada assim como suas relações e sua ocupação no 

espaço político institucional.  

 

 

 2.2.1 Protestantismo em Goiás 

 

 

O protestantismo em Goiás começou bem depois do povoamento da região 

Centro-oeste definitivamente. Caio Prado Júnior (2011) discutiu sobre as primeiras 

presenças portuguesas na região central do Brasil. Estas se deram devido à descoberta de 

ouro, porém principalmente em Minas Gerais. Segundo o autor, dois motivos principa is 

levaram aos portugueses a se expandirem para o interior do Brasil: o bandeirismo e a 

exploração de minas, estas descobertas no século XVII, formando as capitanias principa is 

de exploração mineira no Brasil: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.  

O povoamento em Goiás, então, a princípio foi feito a partir das minas de ouro 

encontrados na região, principalmente ao norte e ao sul do espaço que hoje é o Estado de 

Goiás. Porém, depois da decadência do ouro na região, o povoamento diminuiu 

consideravelmente. Já no final do século XVIII começava a escassez de ouro na região, 
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não passavam de cinquenta mil habitantes. Como o ouro era a principal economia do 

espaço em que Goiás se ocupava, havendo poucas fazendas de gado na região, chegando 

quase a desaparecer após a decadência de ouro. De acordo com Prado Junior (2011), em 

1824 chegou-se a quase menos de mil pessoas. Após essa fase, Goiás só encontrou 

novamente grande parte populacional no final do século XIX, com a economia voltada 

para agricultura.  

Nesse período, não haviam protestantes em Goiás. A população era 

predominantemente católica, com a presença de jesuítas na região para catequização dos 

índios. Apesar do catolicismo ainda ser religião oficial do Estado, a instalação do 

catolicismo no centro do Brasil era muito precária. Segundo Morais (2003), em Goiás 

tinha problemas com a religiosidade católica e a conversão da população. Fato esse 

devido, primeiramente ao baixo número de clérigos que aqui existia. Além disso, o pouco 

clérigo que havia na região se envolvia com bebidas alcoólicas, acabavam possuindo 

amantes e formando família. Ou seja, o pouco clero que em Goiás habitava não respeitava, 

na maioria das vezes, as normas de celibato da Igreja Católica.  

Por último, Morais (2003; 2007) apostou no conceito de região de fronteira para 

justificar a facilidade da conversão da população local ao protestantismo. Região de 

fronteira, segundo Morais (2003), é uma região que é propícia ao trânsito de várias 

culturas. De acordo com o autor sobre a capital do estado,  

 

Goiânia é uma cidade que recebeu influências de variadas culturas que 

passaram a conviver e ‘disputar espaço’ em meio às assimilações e doações de 

valores culturais. As fronteias são espécies de vida entre dois mundos que gera 

espaço para reorganização de valores (incluindo aqui os religiosos). Está é uma 

das características da capital goiana (MORAIS, 2003, p. 90).  

 

Dessa forma, Goiás foi visto como uma região de fronteira por estar localizada em 

região de fácil acesso a várias culturas, dentre elas os indígenas e africanos. Isso fez com 

que as diferenças coexistam no mesmo espaço e acabassem sendo vista com mais 

naturalidade. Por isso, por Goiás ser caracterizado como uma região de fronteiras, não 

houve grandes dificuldades dos missionários protestantes começarem o processo de 

evangelização na região, que, por sua vez, foi vista e recebida como mais uma mescla na 

religiosidade de Goiás. 
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Os missionários protestantes tiveram sucesso no processo de evangelização da 

população. Parte de seu sucesso deveu-se ao método mais organizado dos missionár ios 

protestantes e ao maior número de missionários que vieram para cá em comparação à 

Igreja Católica. Parte também foi a separação entre Igreja e Estado, permitindo a 

manifestação de outras religiões além do catolicismo.  

A Igreja Católica não deixou de oferecer resistência à entrada de missionár ios 

protestantes na região. Apesar da resistência, a convivência era amistosa, sendo que 

alguns missionários protestantes se hospedavam em casas de padres, fazendo com que a 

população tivesse também maior aceite ao protestantismo, já que esta nova religião era, 

em partes tratada com cortesia pela Igreja Católica (MORAIS, 2003). Dessa maneira, os 

protestantes chegam à região já no século XX e fundam a primeira igreja protestante em 

Catalão (Igreja Cristã Evangélica).  

Goiânia então é construída nesse contexto de região de fronteira e com grand e 

aceitabilidade ao protestantismo da população que aqui chegava vindo do país todo para 

a construção da capital. Não é por acaso então que sempre houve um crescimento do 

protestantismo em Goiás acima da média nacional.  Esse crescimento acabou por 

proporcionar que a cidade se tornasse um local de formação e exportação de igrejas 

evangélicas (MORAIS, 2003; 2007). Nasceram aqui, por exemplo, a Igreja Fonte da Vida 

e Sara Nossa Terra.  

Nascidas em um contexto histórico diferenciado das demais igrejas pentecostais, 

Paulo Passos (2012) as classifica como integrantes de uma possível “quarta onda 

pentecostal”. Isso porque o contexto era de crescimento urbano surpreendente em 

Goiânia, com alto índice de mobilidade social e de ascensão social dos goianos. De acordo 

com Passos (2012),  

 

“(...) não podemos simplesmente transplantar as subjetividades dessa legião de 

indivíduos do seu estágio anterior para o atual. Com isso, considerando que a 

sociedade brasileira foi impactada com uma significativa e duradoura ‘onda’ 

de consumo, acesso a educação e certa mobilidade social, sua religiosidade não 

sairia ilesa desse processo” (PASSOS, 2012, p. 68).  

 

Segundo Passos (2012), com esse novo contexto histórico parte do mercado 

religioso goiano havia ficado desamparado. A primeira e segunda onda pentecostal não 
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se diferenciavam muito em questões teológicas e sim em formas de atuação. A terceira 

onda ganhou espaço no mercado religioso periférico do Brasil, em que a realidade urbana 

era descomplexificada por essa vertente pentecostal.  

Já a Fonte da Vida e Sara Nossa Terra foram criadas em uma época de alto 

consumo e mudança social de vida. Dessa forma, sua teologia passou a ser de 

empoderamento do indivíduo para que ele conseguisse lidar com as questões cotidianas 

e saísse vencedor dos problemas. De acordo com Passos (2012), essa forma não se 

encaixa nem na teoria da prosperidade e nem na guerra santa. Predomina nessas igrejas a 

formula do consumo permanente e consumir acaba sendo “trabalhado como ‘sede da 

vida’ como a ‘ânima’ da existência humana” (PASSOS, 2012, p. 71).  

Outra diferenciação também na Fonte da Vida das demais igrejas pentecostais é o 

perfil de seus membros. Não se qualificam como indivíduos de baixa renda, possuindo 

uma clientela de regiões bem localizadas ou centrais e com uma escolaridade superior aos 

integrantes das igrejas caracterizadas na terceira onda pentecostal. Em vez da realização 

do milagre realizado por Deus, permeia a conquista dos indivíduos como fruto de seu 

trabalho. Trata-se então, de uma teologia de autoajuda no lugar de uma teologia da 

prosperidade característica da terceira onda pentecostal. (PASSOS, 2012).  

Dessas igrejas, é de interesse atual a contextualização da Igreja Fonte da Vida, por 

ser denominação de um dos sujeitos de estudo deste trabalho. A igreja foi fundada em 

1994, pelo apóstolo César Augusto e surgiu uma cisão da Comunidade Evangélica de 

Goiânia, denominação de fundação de César Augusto e Robson Rodovalho. Por 

diferentes ideias administrativas, os dois se separaram e cada um montou sua própria 

denominação, sendo a Fonte da Vida do apóstolo César Augusto e a Igreja Sara Nossa 

Terra de Robson Rodovalho.  

A Fonte da Vida em seu início, tinha o nome de Igreja Apostólica Ministé r io 

Comunidade Cristã. É atualmente uma igreja que já se espalhou internacionalmente, 

tendo sua sede em Goiânia, com mais de cinquenta mil membros (MORAIS, 2007). 

 Em Goiânia, este grupo possui grande movimentação comercial. Patrocinam 

jovens atletas e são responsáveis também, em grande parte, pelo turismo e comércio 

goiano. Goiânia é sede de grandes eventos evangélicos, girando a economia do turismo 

em hotéis e restaurantes. Além disso, possuem grande variedade de produtos evangélicos, 
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prontos a serem comercializados. Dentre estes, há bandas e duplas gospel que vivem de 

vender esses produtos.  

 A Fonte da Vida é também uma denominação que investe em mídia. Possuem a 

concessão de TV conseguida com decreto presidencial, luta que ganhou da Universidade 

Federal de Goiás. Essa conquista já representa em si uma vitória política da alta relação 

que o Apóstolo César Augusto, fundador da Fonte da Vida semeou com a política local. 

É também uma demonstração da força da bancada evangélica já em 2002, data em que a 

Fonte conseguiu a concessão do canal de TV (PASSOS, 2012).  

Além da Fonte TV, possuem um canal televisivo que funciona de forma 

experimental em Goiânia, em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), canal 

em que são transmitidos cultos e milagres, mesmo dividindo espaço com outros grupos 

culturais (MORAIS, 2007). Além do canal de televisão, investem em rádios evangélicas, 

lojas e até bares gospel em Goiânia.  

 

 

2.2.2 Atores e política goiana 

 

 

Em Goiás, a participação dos protestantes seguiu a participação nacional dos 

evangélicos. Começou na redemocratização com mais força e depois da terceira onda 

pentecostal, apesar de ter tido sempre uma relação entre protestantes e política desde a 

ocupação de Goiás e a formação de Goiânia. Os missionários protestantes, quando 

chegavam a lugares novos, sempre mantinham relações amistosas com as autoridades 

locais para poderem evangelizar com mais tranquilidade. Por isso existia uma relação 

amigável entre missionários protestantes e clero local em Goiás, às vezes até sendo 

hospedados em casas paroquiais (MORAIS, 2003). 

Mesmo assim, a relação entre missionários e autoridades locais era mínima, o 

suficiente para gerar bem-estar em sua presença na região. No período militar, a 

participação protestante foi invisível, sendo que a resistência religiosa contra a ditadura 



61 
 

militar em Goiás foi representada pela Igreja Católica. No período de redemocratização, 

por sua vez, o protestantismo em Goiás já contava com um número maior de membros. 

Dessa forma, tinham mais força populacional para se portar como grupo minoritário e 

passível de representação. (MORAIS, 2003; 2007).  

Além disso, outros grupos que ameaçavam seus valores também garantiram 

direito de liberdade de expressão e direito de luta pelos seus direitos. Esse motivo foi um 

dos que incentivou com que os protestantes entrassem com mais força na política.  

A Igreja Fonte da Vida também apresenta uma relação com a política local desde 

sua fundação. Antes mesmo de existir a Fonte da Vida, já havia na Comunidade 

Evangélica de Goiânia um costume de aporte político para a expansão e manutenção 

econômica da igreja, não só dependendo dos fieis para se manter. Com os contatos feitos 

enquanto Comunidade Evangélica de Goiânia, a Fonte da Vida permaneceu em contato 

com políticos locais, estabelecendo, principalmente, contato com Iris Rezende (PMDB) 

então governador do Estado de Goiás. Essa aproximação rendeu benefícios à igreja, sendo 

doado o espaço em que hoje é a sede da Fonte da Vida (PASSOS, 2012).  

Em 1998 Iris Rezende (PMBD) perdeu o prestígio e credibilidade social, 

emergindo um novo líder em Goiás que se tornaria rival histórico do então governador: 

Marconi Perillo (PSDB). Com essa rivalidade eleitoral, César Augusto mantem relações 

com os dois polos do poder. Se mantem filiado ao PMDB e filia Fabio Sousa, seu filho, 

ao PSDB. Dessa forma, se manteria em situação favorável seja qual fosse o resultado das 

eleições.  

Marconi Perillo (PSDB) foi eleito e Fábio Sousa então aliado político do 

governador consegue expressão e se candidata como mais votado para vereador em 2004. 

Como já demonstrado, Fábio Sousa permaneceu na política goiana se elegendo duas 

vezes para deputado estadual (2006 e 2010) e tendo expressão nacional ao se eleger 

deputado federal (2014), atual cargo político.  

A participação de evangélicos na política goiana foi crescendo até chegar, em 

2006 a quatorze prefeitos e duzentos e sessenta e quatro vereadores evangélicos. De 

acordo com a pesquisa feita por Morais (2007), já se teve em Goiás em 2007, um 

candidato eleito a governador e a prefeito de Goiânia de denominação evangélica (Íris 
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Rezende), dois deputados federais, cinco deputados estaduais e nove vereadores eleitos 

com denominação protestante e com ajuda das denominações específicas.  

Nota-se também que Goiás teve um governador evangélico como o primeiro eleito 

por voto popular após o término da ditadura militar: Íris Rezende, parte da história de 

Goiás e de Goiânia. Atualmente, estima-se que a presença de evangélicos nas casas 

legislativas políticas se dá em sua maioria por pentecostais, parte maior dos protestantes 

também presentes na política legislativa de Goiânia.  

Goiás é também região de alcance na política nacional quando se trata de 

participação evangélica na política. Temos figuras de expressão nacional que saíram de 

Goiânia: João Campos (PRB-GO), presidente da Frente Parlamentar Evangélica no 

Congresso Nacional e deputado federal eleito quatro vezes por Goiás; Iris de Araújo 

Rezende Machado (PMDB – GO), deputada federal eleita duas vezes por Goiás, membro 

da Frente Parlamentar Evangélica e integrante da Igreja Cristã Evangélica e Fabio Sousa 

(PSDB-GO), deputado federal também eleito por Goiás e membro da Igreja Fonte da 

Vida.  

 Desta forma, vimos que a presença protestante na política nacional e goiana não é 

recente e é cada vez mais crescente. Goiás representa importante cenário no contexto da 

política nacional nesse sentido. Dessa forma, apresentaremos, então, no próximo capítulo, 

maior detalhamento dos sujeitos políticos, integrantes dessas igrejas (Assembleia de Deus 

e Fonte da Vida), que tomam atualmente o cenário da política goiana assim como uma 

visão dos políticos e sua formação religiosa na prática política em Goiás.  
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CAPÍTULO 03 

Políticos religiosos na atividade parlamentar goiana 

 

 

Após a discussão teórica sobre religião e política, faz-se necessário partir para a 

análise dos dados do corpo da presente dissertação para compreender melhor a relação 

que os sujeitos pesquisados fazem da política e religião no espaço goiano de atuação 

parlamentar.  

Os dados foram coletados em duas partes: a primeira parte tratou da verificação 

dos projetos de lei de cada ator político que faz parte da investigação dessa dissertação. 

Nesse caso, foram analisados 85 projetos de lei no período de 2011 a 2014 de Luiz Carlos 

do Carmo, Fábio Sousa e Lincoln Tejota então deputados estaduais nesse período na 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A segunda parte tratou de fazer uma 

entrevista qualitativa com um roteiro semiestruturado para investigar as seguintes 

categorias: motivação política, moral religiosa, apoio da igreja, atividade política e 

laicidade.  

Vale destacar que os entrevistados foram entrevistados em locais escolhidos por 

eles próprios, sendo que Fábio Sousa (PSDB) escolheu ser entrevistado em seu comitê de 

Goiânia, Lincoln Tejota (PSD) preferiu ser entrevistado na Assembleia Legislativa do 

estado de Goiás, mediante o envio do roteiro de perguntas anteriormente à entrevista e 

Luís Carlos do Carmo preferiu seu ambiente doméstico para conceder a entrevista. De 

certa forma, os entrevistados apresentaram certa resistência ao assunto escolhido e 

demonstraram certa inquietação nas respostas dadas. 

As categorias de análise foram criadas a partir das entrevistas realizadas e assim 

justificadas: a motivação política buscou identificar qual o principal motivo de entrada 

racionalizada e explícita na política desses sujeitos. Nesse caso, verificou-se se a entrada 

na política foi secular ou religiosa; o apoio da igreja tratou desse apoio aos sujeitos 

enquanto candidatos políticos; atividade política tratou de investigar a ação desses 

sujeitos na atividade parlamentar com a análise dos projetos de lei, além da constatação 

de como lidam com a moral religiosa na prática cotidiana da atividade parlamentar. Nesse 
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caso, o intuito era saber se a ação era guiada pela religião ou por fatos, ciência, ou seja, 

por causas seculares; a moral religiosa, tratou de investigar a opinião dos atores sobre 

assuntos polêmicos para religiões, tais como, aborto, casamento homoafetivo, pesquisa 

com células tronco e uso de preservativos. Por fim, laicidade aborda a noção dos sujeitos 

por esse conceito e suas opiniões sobre a manutenção ou não do Brasil como Estado laico.  

Sendo assim, apresentar-se-á agora os resultados dessa coleta de dados.  

 

 

3.1 Motivação política 

 

 

Nessa parte da pesquisa, buscou-se entender qual a motivação para o sujeito de 

pesquisa entrar no mundo da política. Aqui, se tentou compreender se a entrada na política 

foi para cumprir mandatos seculares, ou seja, cumprir mandatos relacionados a ideias, a 

fatos sociais com visão a partir da realidade social, da ciência ou se a motivação foi 

cumprir pautas religiosas relacionadas com o ministério ao qual frequentam. Será 

apresentado, agora, a motivação política de cada sujeito de forma específica. 

Lincoln Tejota penetrou no mundo da política pela história familiar que tem, seus 

pais participaram ativamente da política goiana. Seu pai foi deputado e vereador e 

também assessor do então prefeito Nion Albernaz e sua mãe também já foi deputada 

estadual. Dessa forma, se preparou com o mundo da política desde cedo e está agora no 

segundo mandato como deputado estadual, como demonstra a fala do deputado abaixo. 

  

Eu possuo uma história familiar. Meu pai veio pra Goiânia e ele desenvolveu 

uma história muito... inicialmente administrativa (...) minha mãe foi deputada 

por um mandato e eu já me preparava pra entrar na carreira política e foi algo 

que aconteceu, estou agora no meu segundo mandato  (ENTREVISTA 

LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

Luiz Carlos do Carmo se candidatou por motivação empresarial. Empresário bem-

sucedido, foi motivado e apoiado pelo grupo de empresários o qual fazia parte a se 
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candidatar e lutar pela classe. Desse incentivo, se filiou ao PMBD e saiu candidato, sendo 

deputado estadual por dois mandatos, como demonstrado na fala do ex-deputado abaixo.   

 

Eu sou empresário. Surgiu uma candidatura que eles iam lançar e me 

perguntaram se eu queria ser o candidato. (...). Me chamou e tava um ano muito  

ruim, uma recessão muito grande no Brasil, os empresariado tava muito  

embaixo. Daí eu pensei, vou ver no que que eu posso contribuir e entender de 

política (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016) 

 

Já Fábio Sousa, apesar de não ter sido candidato oficial da igreja, teve motivação 

política pelo seu trabalho com os jovens da igreja. Como trabalhava com os jovens, teve 

certo destaque nacional no meio evangélico com os jovens da Fonte da Vida. Nesse 

sentido, houve apoio e incentivo das pessoas que o rodeavam a se candidatar e fazer um 

trabalho por Goiânia. Em seu mandato como vereador, tomou gosto pelo mundo político, 

passando por dois mandatos como deputado estadual e estando agora no primeiro 

mandato como deputado federal.  

 

Quando comecei a trabalhar com jovens, teve um certo destaque até a nível 

nacional, pelo menos no meio evangélico. (...). Eu não queria ser candidato. 

Um ou outro foi falando, foi falando, foi falando, eu até lembro de um almoço  

que eu tive com meu futuro sogro na época, que ele falou muito, meu sog ro, 

ele é advogado, nunca candidatou, mas ele participava muito dos movimentos  

sociais, contra a ditadura, foi até filiado num partido comunista uma certa vez 

e hoje muito mais capitalista do que comunista, mas ele mesmo, esse almoço  

ele fez para me convencer a ser candidato. Foi, pegou minha noiva, a esposa 

dele e disse ‘acho que você tem que ir, que você tem jeito, que você tem 

chance... então a partir dessa conversa eu comecei a pensar nisso, a analisar 

isso. Daí uma coisa puxou a outra. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, 

GOIÂNIA,04/03/2016) 

 

Percebeu-se então, que a motivação política de Lincoln Tejota e Luiz Carlos do 

Carmo foi uma motivação secular. Ou seja, nenhum deles saiu candidato oficial pela 

igreja ou com o incentivo inicial da igreja a que frequentam. Já Fábio Sousa, apesar de 

não ter sido candidato oficial da igreja da qual é membro, foi apoiado e incentivado por 

membros da igreja devido ao seu trabalho com jovens no ministério, principalmente seus 

futuros sogros a se candidatar e entrar no mundo da política. 

Nesse sentido, ao pegar a linha teórica de Weber e seu conceito de ação social, 

pode ser destacado que o que predominou na ação social de Lincoln Tejota quanto à 
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motivação política foi uma ação tradicional, já que é uma ação baseada em históricos e 

costumes familiares como tradição. Por outro lado, Luiz Carlos do Carmo manteve uma 

ação social racional relacionada a fins, com objetivos específicos a serem alcançados por 

meio do mundo político. Por fim, Fábio Sousa manteve predominantemente uma ação 

social racional referente a valores, em que um mundo valorizado e pelo sujeito e que 

possui sua credibilidade, no caso, o mundo religioso, a Igreja Fonte da Vida que já possui 

uma ação voltada à participação política, o motivou a entrar na política, atribuindo- lhe 

qualidades de peso no mundo político. No caso de Fábio Sousa e a Fonte da Vida, 

percebeu-se a perspectiva de Passos (2012) e sua teoria sobre a quarta onda pentecostal 

na questão da vertente do empoderamento do sujeito, com atores sociais membros da 

igreja empoderando Fábio Sousa e, assim, o motivando a entrar na política.  

Visto que a motivação política foi secular para dois dos sujeitos de pesquisa e uma 

motivação religiosa para um sujeito de pesquisa, ver-se-á agora como se deu o apoio da 

igreja aos participantes da pesquisa.  

 

 

3.2 Apoio da igreja 

 

 

Aqui, buscou-se identificar qual foi o apoio que a igreja deu para os entrevistados 

se candidatarem. Dessa forma, tentou compreender se a igreja ofereceu ajuda finance ira 

para a campanha ou outras formas de apoio e quais seriam esses apoios. Ainda foi 

verificado se os entrevistados acreditavam que a filiação religiosa os ajudou a serem 

eleitos.  

Fábio Sousa não se candidatou oficialmente pela Fonte da Vida. Segundo o 

deputado, em todas as suas eleições, haviam outros candidatos juntamente com ele dentro 

da igreja. Essa postura vem da própria visão da igreja, que segundo ele, 

 

A Fonte da Vida ela tem uma visão até que as pessoas precisam participar da 

política, ou seja, nós não somos seres apolíticos. Até porque pelo fato de ser 

apolítico já é uma posição política. Então estamos sempre motivados a 
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identificar, a dar opinião, a externar essa opinião, enfim, mas o trabalho é nesse 

sentido, literalmente nesse sentido, você levar as pessoas a refletirem 

(ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016) 

 

Apesar de não ter saído como candidato oficial, pelo fato de ser pastor auxiliar da 

igreja, teve certo destaque ao anunciar sua candidatura, como outros parlamentares que 

já haviam se candidatado e feito parte da política goiana antes dele.  

 

Então o apoio que a igreja me deu foi não me tirar da igreja porque lá dentro 

eu tenho amizade, eu pude conversar, pessoas que me viram desde criança, o 

próprio grupo de jovens, enfim, mas candidato oficial isso nunca existiu. (...). 

Tanto é que toda eleição que eu disputei sempre tinha um ou outro candidato 

dentro da igreja.”.  Dessa forma, citou outros parlamentares que se destacaram 

pela sua posição dentro da igreja ao se tornarem candidatos. “até antes, quando 

era o Mozart Morais, o Lívio Luciano, que já foi um candidato dentro da igreja, 

o Lívio foi deputado estadual, o Mozart foi vereador goiano, foi suplente de 

deputado federal, o Mozart inclusive não era uma imposição, esse é o 

candidato da igreja, mas eles são pessoas que tem, que tinham uma certa 

posição dentro da igreja, o Mozart em especial era um pastor também (...) 

Então o Mozart, que foi a primeira pessoa com destaque dentro da igreja a ser 

eleito, vem disso. (...). Então nunca teve um candidato oficial, mas é lógico que 

quando eu falei que era candidato, como todo mundo me conhecia né dentro 

da igreja, eu não sou hipócrita de dizer também que não teve uma 

movimentação para isso, mas um apoiamento oficial, isso nunca aconteceu  

(FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016).  

 

O apoio da igreja veio, para Fábio Sousa, como incentivo motivacional. Nesse 

caso, o deputado afirmou não ter tido incentivo financeiro da igreja, como demonstra sua 

fala a seguir:  

 

Não, em hipótese alguma. A igreja tem suas obrigações financeiras pra lá. Não 

tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu posso dizer, nem quero parecer 

hipócrita é dizer o seguinte: como a maioria das pessoas que conhece a igreja, 

que frequenta a igreja, me conhece, alguns até me viram crescer, é lógico que... 

e o mais legal é que as próprias pessoas dentro da igreja ficaram interessadas 

em declarar apoio falando ‘não, você é um cara bacana de ser candidato’, foi 

nesse sentido. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, 04/03/2016) 

 

Outro ponto a ser destacado, além de não misturar as obrigações financeiras da 

igreja com a sua própria candidatura, Fábio Sousa afirmou não querer ser apresentado 

como aquele político segmentado pela religião.  
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Só que eu não queria ficar segmentado. Como eu disse, eu nunca vou abrir mão  

da minha convicção de fé. Mas é minha convicção de fé. Tem um versículo de 

São Paulo que eu acho muito interessante. Ele fala assim: ‘a tua fé, tenha para 

ti mesmo’. É uma coisa que eu levo pra dentro da política. Quer dizer, eu tenho 

minha fé, ela é minha crença, ela serve pra mim, pra minha esposa, pros meus 

filhos, pra eu criar meus filhos, mas eu não posso tentar fazer o meu trabalho, 

e eu sempre tive essa clareza.... (...). Eu sei que a fé é pra mim, mas eu sou 

pago por todo mundo, então eu tenho que trabalhar pra todo mundo. Eu fui 

contratado pra trabalhar pra todo mundo. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, 

04/03/2016) 

 

Irmão do pastor da igreja em que frequenta, Luiz Carlos do Carmo também 

afirmou não ter sido oficialmente o candidato a deputado por parte da igreja. Segundo o 

ex-deputado, a igreja rendeu uma quantidade considerável de votos, mas de acordo com 

ele, se não tiver uma base eleitoral fora da igreja, igreja nenhuma elege candidato algum, 

como foi o seu caso.  

 

O meu irmão é pastor presidente da Assembleia de Deus do Estado de Goiás . 

Baseado nisso daí, nós analisamos, eu acho que os irmãos tem trinta por cento 

dos votos, dos votos que me deu. Eu acho que trinta por cento dos votos que 

eu tive foi os irmãos, não a igreja, os irmãos que vai lá que me deu e os setenta 

por cento eu arrumei com empresário, com amigo fora da igreja. Mas é ilusão 

quem pensa que candidato numa igreja vai eleger cem por cento. Não elege. 

Se a pessoa não tiver uma base fora de igreja, não consegue. É lógico que a 

igreja ajuda. Eu fiz essa pesquisa. Eu só tive trinta por cento dos votos da 

Assembleia. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016) 

 

Luiz Carlos do Carmo também afirmou que não obteve financiamento da igreja. 

Assim como Fábio Sousa, afirmou ser contra lei a igreja financiar candidatura de qualquer 

pessoa.  

 

Zero. Não, a igreja não pode pôr finananceiro. (...). Nunca pôs. Foi tudo do 

meu bolso. Só pra você ter uma ideia, eu tinha dois empresários que me ajudou 

na minha campanha, que me deu um dinheirinho, o resto foi tudo do meu bolso 

(ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 23/03/2016).  

 

Mas ainda assim, Luiz Carlos do Carmo não acredita que a filiação religiosa o 

ajudou a ser eleito deputado. Mas afirmou também que não é fácil conquistar votos de 



69 
 

pessoas evangélicas e que os membros da igreja não votam apenas a mando do pastor. 

Segundo ele,  

 

Hoje, das igrejas eu acho que 70% é formado. Você chega na igreja e é tudo 

formado. Lá tem juiz, lá tem professor, tem promotor, então não é uma pessoa 

que vai votar porque o pastor mandou não. Tem que conquistar esse eleitor, 

tem que conquistar, se não, não vota não. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO 

CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2016) 

 

Apesar de não ter visto sua própria eleição como uma eleição fruto de uma 

condição religiosa, Luiz Carlos do Carmo considerou o peso de carregar a bagagem 

religiosa de um político que se elege pelo segmento religioso. Afirmando que não errou 

nos oito anos de atividade política, que não fez nada para decepcionar seu eleitorado, 

principalmente evangélico, ainda reafirma que não se elegeu pela filiação religiosa, mas 

demonstrou uma preocupação com a imagem de evangélico perante seu eleitorado.  

 

E lá, tem que ser mais correto, a pessoa tem que ser correta pra chegar lá e se 

apresentar, é uma responsabilidade muito grande, porque além dele ser 

brasileiro, ser um homem honesto, ele tem uma religião atrás dele. E isso você 

não pode decepcionar. Como eu não decepcionei nos meus oito anos de 

mandato. Não teve uma argura que eu podia falar que eu fiz algo. Além disso, 

eu não podia fazer como pessoa, como ser humano, pela minha família e por 

ser evangélico. Eu acho que o evangélico quando tá cometendo um erro, ele tá 

errando três vezes mais, quatro vezes mais. Ele não pode. Ele tem que ter um 

princípio, todo mundo tem que ter um princípio. (...) Mas eu não fui eleito por 

ser religioso. É lógico que eu tive essa base, não vou negar que trinta por cento 

dos meus votos foi dos irmãos da igreja, não da igreja, vou deixar bem claro. 

(ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2014) 

 

Lincoln Tejota considerou que a igreja Assembleia de Deus lhe rendeu uma 

quantidade expressiva de votos para sua reeleição como deputado estadual. Mas essa 

quantidade não foi decisiva para se reeleger.  

 

Eu tive um apoio até considerável no Ministério Assembleia de Deus Missão 

aqui dentro do estado de Goiás. Isso foi muito bom, me rendeu até uma 

quantidade significativa de votos, mas nunca foram decisivos pra minha 

campanha. Eu tive uma votação expressiva, eu acredito que desses 45 mil votos 

que tive, esses me renderam uns 500, 1000 votos. (ENTREVISTA LINCOLN 

TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016). 
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Além disso, afirmou não ter obtido apoio financeiro da igreja e que sua filiação 

religiosa não foi decisiva na sua eleição.  

 

“Não foi isso (religião) que me fez ser eleito. Foi o trabalho da minha família 

que já muitos anos foi desenvolvido em todo o estado”. (ENTREVISTA 

LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

Constatou-se então, que nenhum deputado teve apoio financeiro da igreja. Mas os 

três afirmaram ter um apoio eleitoral significativo das igrejas que frequentam. Os três 

também abordaram o fato de não quererem ser eleitos através de segmentos e sim terem 

a imagem de legislar para todos os goianos. Especificamente, percebeu-se que apenas 

Fábio Sousa apresentou motivos para que a filiação religiosa o tenha ajudado na eleição, 

enquanto Lincoln Tejota e Luiz Carlos do Carmo afirmaram que a filiação religiosa 

apareceu como secundária no processo de eleição.  

Aqui, pode-se afirmar que a Assembleia de Deus e a Fonte da Vida, no caso 

específico, não lançaram os participantes da pesquisa de forma oficial. Além disso, os 

participantes evidenciaram não querer ser eleitos apenas por evangélicos para não terem 

uma política voltada a esse segmento, o que parece demonstrar uma preocupação com a 

liberdade religiosa além de uma ação social racional referente a fins, com a finalidade de 

não serem políticos segmentados apenas da religião ou do ministério ao qual frequentam.  

 

 

3.3 Moral religiosa 

 

 

Sobre a moral religiosa, foram colhidos aqui informações sobre ponto de vista dos 

sujeitos de pesquisa sobre alguns temas que envolvem a moral religiosa e que as bancadas 

religiosas têm assumido uma posição conservadora. Nesse caso, foram pesquisados temas  

que fazem ou fizeram parte de debates na Frente Parlamentar Evangélica, tais como: 

descriminalização do aborto, casamento homoafetivo, pesquisas com células-tronco e uso 

de preservativos.  
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 Em relação a esses assuntos, os três sujeitos se mostraram com opiniões simila res, 

também de forma conservadora na maioria dos casos.  

 

 

3.3.1 Aborto 

 

 

 Quanto ao aborto, os três demonstraram uma posição conservadora e a favor da 

vida do feto. Essa foi a justificativa principal dos três entrevistados pelo posicionamento  

conservador em relação ao aborto e contra leis que favorecem a descriminalização do 

aborto.  

 Luiz Carlos do Carmo de forma intensa demonstrou seu posicionamento em 

relação a esse assunto:  

 

Não, sou totalmente contra. Totalmente contra, é uma vida. É uma vida, 

independente do que foi que aconteceu, é uma vida. Quem tá ali não tem culpa. 

Não tem culpa do que tá acontecendo. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO 

CARMO, GOIÂNIA, 04/04/2016). 

 

 Lincoln Tejota teve um posicionamento semelhante ao de Luiz Carlos do Carmo. 

Rejeitando a ideia de aborto em qualquer situação, se mostrou totalmente favorável à vida 

do feto desde que este se mostre saudável, crendo que a vida do feto já existe desde sua 

concepção.  

 

Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto pelo princípio, pelo fato de que 

é uma vida. A própria constituição nossa, ela resguarda a vida do nascituro. 

Existe hoje um questionamento de que a partir de quando que isso é vida. Eu, 

por ter uma formação cristã e quando eu falo cristã... eu fui batizado em igreja 

católica, sou evangélico, mas tenho formação cristã. O cristianismo ele 

reconhece a vida a partir da concepção. Então quando tem a concepção ali, a 

vida já está protegida. Então eu sou contra o aborto. (ENTREVISTA 

LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016). 
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 Corroborando com o posicionamento de Luiz Carlos do Carmo, Tejota 

demonstrou uma tendência contra o aborto em qualquer situação, desde que a criança 

esteja saudável.  

 

Não penso que uma criança, aquela vida, ela tem que pagar pelos erros seja de 

quem for. Claro que existem situações, ainda existe o aborto de criança que é 

hidrocefálica, de criança que é acéfala, são situações diferentes. Situações que 

oferece risco para a mãe. Então cada caso é um caso. Eu sou contra o aborto a 

partir do momento que a criança está saudável, que o feto está saudável e que 

é por uma simples escolha do pai e da mãe. (...). Então eu sou favorável à 

constituição proibir o aborto sim, aí o que tem que ser visto são as exceções e 

não a prática comum. (LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

 Já Fábio Sousa demonstrou um posicionamento mais flexível, apensar de 

concordar com a posição pró vida do feto, assim como os dois entrevistados acima. Dessa 

forma, demonstrou ser contra a prática do aborto.  

 

Olha, eu sou totalmente favorável à vida. Eu não acho correto você sacrificar, 

e aí eu faço um debate natural, não tô espiritualizando, eu não acho certo você 

sacrificar uma criança que está sendo formada, muitas vezes que já se formou 

no ventre de uma mãe. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 

04/03/2016). 

 

Além disso, retoma o debate feito pelo movimento feminista sobre a decisão da 

mulher sobre o próprio corpo para justificar seu posicionamento contrário à 

descriminalização do aborto, como percebido na fala a seguir:  

 

Mas aí você vai me dizer assim: ‘mas a mulher não tem direito ao seu próprio 

corpo? ’. No seu, mas ela não tem direito ao corpo que está dentro dela. Não 

tem direito sobre o outro corpo que está dentro dela. O meu posicionamento é 

esse. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016). 

 

 Ao afirmar isso, demonstrou um posicionamento reflexivo sobre o assunto, 

mesmo que conservador, pois concorda com a Constituição brasileira e defende que essa 

condição deva permanecer assim. Nesse caso, fala sobre as duas condições em que o 

aborto legal é permitido no Brasil: em caso de gravidez fruto de estupro e gravidez que 

gera risco de vida para a mãe. Mesmo assim, defende políticas de apoio à mãe caso ela 

decida, em caso de estupro, ficar com a criança. Dessa forma, afirmou que 
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Na nossa legislação tem dois casos que por mais que eu fique totalmente, 

filosoficamente e também religiosamente mexido, mas que são dois casos que, 

como que a gente faz? Em casos de estupro e no caso que a mãe pode correr 

risco ou que a criança vai nascer morta, natimorto, como é que isso se encaixa? 

São dois casos que, querendo ou não, a legislação já permite que eu não vejo 

o porquê de mudar. Por mais que isso me machuca e me machuca, eu não vejo 

porque mudar. Você vai passar, deixar, não vai ser positivo nem pra criança. 

Agora se a mãe quiser, em caso de abuso, olha que pesado, mas é uma verdade, 

se a mãe quiser em caso de abuso manter uma criança, eu acho que o Estado 

tinha que dar toda a condição pra ela se cuidar. Porque vai precisar cuidar 

emocionalmente dela o resto da vida e da criança também, porque se não, ela 

ainda desconta a violência que aconteceu com ela na criança. Ainda vai 

descontar isso. Então o Estado tem que dar toda condição psicológica, 

emocional e estrutural que ela vai precisar daqui pra frente. Mas são dois casos 

assim que, por mais que me machuque, são dois casos que pelo menos 

merecem a nossa reflexão, o nosso debate. Agora fora disso, a gente não pode, 

existem muitos métodos contraceptivos que hoje todo mundo tem acesso, que 

todo mundo tem conhecimento. Desculpe a palavra, o temo não adequado que 

eu vou usar, mas na hora de fazer, ele sabe, na hora de criar não sabe como? 

(ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016).  

 

Nesse caso sobre o aborto foi demonstrado então opiniões conservadoras com 

justificativas em suas formações religiosas para validar essa visão conservadora, sem 

levar em conta a discussão pautada em movimentos feministas sobre o assunto. Além 

disso, não levam também em consideração, fatos de mulheres que acabam morrendo ao 

fazer aborto clandestino no Brasil hoje e de dados da OMS (Organização Mundial da 

Saúde) apresentando que, em países onde o aborto é descriminalizado, o número de 

abortos praticados tende a cair. Sobre a prática do aborto, então, conclui-se que a visão 

dos parlamentares religiosos é baseada na moral religiosa e não em fatores racionais e 

seculares. 

 Dessa forma, percebeu-se que, no caso da moral religiosa pautando a discussão 

sobre o aborto no posicionamento dos atores políticos religiosos goianos pesquisados 

nesse trabalho não se tem uma tolerância ou abertura para a pluralidade dos grupos da 

sociedade moderna. Um dos princípios básicos da laicidade a ser seguido, a liberdade de 

consciência, que gera uma afirmação da diversidade dos grupos gerando uma sociedade 

plural. E por isso, segundo Martinez e Raymundo (2010) a tolerância como princíp io 

básico a ser gerado após a separação de Igreja e Estado no Brasil, que gerou uma 

sociedade em que há diversidades e a tolerância é princípio básico de convivência. 
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3.3.2 Casamento homoafetivo 

 

 

 Os três entrevistados apresentaram influência religiosa ao opinar sobre a prática 

dos homossexuais. Luiz Carlos do Carmo afirmou não aprovar o casamento homoafet ivo 

por concordar com a visão da bíblia sobre isso. Apesar disso, demonstrou tolerância e 

concorda em não incentivar a violência contra homossexuais:  

 

“Não, eu não concordo. Mas nem por isso eu vou falar que porque ele tá 

fazendo lá eu vou bater nele. Não, peraí. (...) A bíblia fala que não existe 

casamento. Isso aí. Meu livro é a bíblia. A bíblia fala que é totalmente contra 

isso. Mas também fala pra amar eles. (...) O que você tá fazendo, o ato seu é 

errado. Mas você, como pessoa, eu gosto de você. Gosto. Então eu não posso 

descriminar essa pessoa. Mas eu posso ser contra, concorda? Eu posso ser 

contra o ato”. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016). 

 

 Luiz Carlos do Carmo ainda corroborou com a opinião formal da bancada 

evangélica de que a concordância com a prática colocaria em risco a família tradiciona l 

brasileira.  

 

Eu posso ser contra o ato. E não é só eu não. Toda a sociedade da família não 

gosta disso. Porque isso é destruiu a família. Se for todo mundo, não t em... a 

humanidade vai acabar. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016).  

 

 Fábio Sousa se referiu aos homossexuais como pessoas portadoras de direito de 

ser o que quiserem ser. Nesse caso, afirmou não adiantar legislar sobre práticas que 

considera pecaminosas como essa.  

 

“Eu acho que a pessoa tem direito, como eu disse sou defensor da liberdade, 

de ser o que ela quiser ser. Mesmo que eu considere pecado. Mesmo que eu 

considere que fere minha convicção religiosa. Ela tem todo direito de ser o que 

ela quiser ser. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016). 
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Apesar disso, não concordou com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

de permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Segundo ele, essa 

permissão fere a Constituição brasileira e que um caso assim deveria passar apenas no 

Congresso Nacional e não ser julgado pelo STF.  

 

Mas hoje no Brasil, o que está acontecendo no Brasil hoje, é um desrespeito 

claro à constituição. A constituição diz claramente algo e o STF veio e fez uma 

interpretação de outra forma. É uma coisa que não adianta nem se discutir mais  

porque já tem uma decisão do STF. Mas a lei é clara. A constituição é clara. 

Eu, como sou um liberal e todo liberal é conservador por ideologia, liberal que 

eu digo é no econômico e nos direitos, eu sou a favor da constituição no seu 

original. É aquele movimento que se chama originalismo, né? Da constituição 

ser original. Ou seja, se tá escrito, tá valendo. Se quer mudar, vai no congresso 

e muda no congresso. Isso pra mim é perigoso. Porque agora é interpretação 

na cabeça de qualquer juiz. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 

04/03/2016).  

  

 Já Lincoln Tejota também usou de argumentos religiosos para afirmar que a 

prática homossexual é pecado. Sendo assim, demonstrou não apoiar a ideia de instituições 

religiosas serem obrigadas por lei a fazer o casamento, a cerimônia contra os seus 

princípios religiosos. 

  

Quando fala de casamento homoafetivo, o casamento implica numa benção 

religiosa. Eu sou contra obrigar qualquer ministério, qualquer igreja a proferir 

uma benção que vai contra aquilo que ele acredita. Então, isso eu sou contra. 

(ENTREVISTA LONCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016). 

 

Apesar disso, valorizou os homossexuais como cidadãos que pagam impostos e 

constroem patrimônios com seus parceiros e isso deve ser reconhecido por ordens 

jurídicas e civis.  

 

Agora o reconhecimento jurídico e civil daquele encontro tem que ter, porque 

as pessoas constroem patrimônios juntas, elas constroem história juntas, elas 

querem adotar uma criança juntas e você vai ser contra isso? A pessoa paga 

imposto, da mesma forma que o homem que é casado, que a mulher que é 

casada um com outro paga e nós não vamos ter o reconhecimento, quer dizer 

que essas pessoas não tem valor pro Estado? Não, então nós temos que pensar, 

temos que entender esses preceitos hoje. Não é rasgar o ensinamento bíblico, 

porque o ensinamento bíblico, a prática, a bíblia vai condenar de qualquer 

forma. Então nós não estamos aprovando a prática, nós estamos aprovando 

situações jurídicas que a pessoa como pagador, como uma pessoa que paga 
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impostos, que ela precisa desse reconhecimento. (ENTREVISTA LINCOLN 

TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

 Compreende-se que, em relação ao casamento homoafetivo, os três entrevistados 

citaram a bíblia para avaliar a prática como pecado. Apesar disso, dois deles usaram de 

argumentos seculares, usaram de argumentos baseados na situação atual desse tema, para 

posicionamentos diferentes e um deles usou ainda do argumento religioso para discordar 

da violência sofrida pelos homossexuais. Fábio Sousa se ancorou na Constituição 

brasileira para discordar da legalidade atual do casamento civil entre pessoas de mesmo 

sexo enquanto Tejota concordou com a liberação do casamento civil homoafetivo por 

considerá-los cidadãos como heterossexuais que também pagam impostos. Sobre a 

situação jurídica atual do casamento homoafetivo Luiz Carlos do Carmo não se 

posicionou, mas negou a violência contra homossexuais também com justificativa bíblica.  

Retomando Weber nesse caso, pode-se perceber uma mudança na ação social dos 

atores políticos. Enquanto a ação social de Lincoln Tejota e Fábio Sousa pode ser 

considerara, nesse caso em específico uma ação racional, levando-se em conta, no caso 

de Lincoln Tejota a finalidade de sua consideração secular, valorizar o cidadão como 

pagante de imposto, na de Fábio Sousa pode ser uma ação social baseada na tradição, 

nesse caso, por querer seguir as tradições da forma de funcionamento brasileiro. Já Luiz 

Carlos do Carmo pode-se considerar uma ação social racional baseada em valores, nesse 

caso, valores religiosos. 

 

  

3.3.3 Uso de preservativos 

 

 

 Sobre o uso de preservativos, os três entrevistados apresentaram opiniões 

favoráveis ao uso de forma espontânea e clara, sem usos de argumentos religiosos ou 

seculares. Até por se apresentarem contra o aborto em um posicionamento a favor da vida 

do feto, sem levar em conta a vontade da mãe, houve concordância dos três da necessidade 

do uso de preservativos pela população. 
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 Luiz Carlos do Carmo afirmou que o uso de preservativos é essencial para quem 

não quer ter filhos.  

 

Isso tem que usar todos os meios que for possível. Que quando a pessoa põe 

filho no mundo, ela tem que ter condição de criar. E hoje tem muita gente que 

põe filho no mundo e não cria. Pensa que o Estado ou outra pessoa é obrigado. 

Eu acho que tudo que for possível, tem que fazer pra evitar. O filho tem que 

ser programado, TEM que ser programado. Então o que tiver e for legal, tem 

que fazer. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016). 

 

Tejota também demonstrou posição favorável ao uso de preservativos e outros 

contraceptivos inclusive na defesa de não descriminalizar o aborto.  

 

Hoje existem formas contraceptivas, tanto pro homem quanto pra mulher, 

formas eficientes, formas que não geram desconforto nem pro homem nem pra 

mulher, então não vai ser aquela vida que deve pagar por causa disso 

(ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016). 

 

Lincoln Tejota se mostrou não só favorável ao uso de preservativo contra gravidez 

indesejada, mas também contra doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Sou muito favorável não só como método de contracepção, mas também como 

forma de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis . (ENTREVISTA 

LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

Fábio Sousa também se mostrou favorável ao uso de contraceptivos também como 

justificativa para ser contra a descriminalização do aborto e ainda afirmou que o Estado 

deveria se responsabilizar mais nesse aspecto.  

 

Eu acho que devia ter mais participação do Estado na distribuição de 

contraceptivos. Principalmente para a moçada, adolescentes que muitas vezes 

não tem muita coisa na cabeça, ainda mais pra eles. Tinha que ter muito mais  

pra eles, distribuição gratuita, acesso total. Não sou daqueles que acha que não 

deve ter alguma educação sexual na escola. Eu acho que deve ter, não pode ser 

ideológica. Ela tem que ser uma educação que realmente venha pra proteger a 

moçada (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016) 
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Nesse sentido, percebeu-se uma posição totalmente favorável dos entrevistados 

ao uso de preservativos e contraceptivos de forma geral, principalmente na prevenção de 

gravidez indesejada, também reafirmando desnecessária a prática do aborto.  

Pode-se considerar, nesse caso, uma ação social racional referente a fins, como 

forma de se conseguir um resultado, que, no caso, é a prevenção principalmente da 

gravidez indesejada, reafirmando o posicionamento dos atores sociais de serem contra o 

aborto.  

 

 

3.3.4 Pesquisas com células-tronco 

 

 

 Em relação às pesquisas com células-tronco, todos os três entrevistados 

mostraram-se favoráveis. Lincoln Tejota apenas afirmou:  

 

“Muito favorável” (ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 

04/04/2016) 

  

Enquanto isso, Fábio Sousa e Luiz Carlos do Carmo concordaram que se for para 

o bem das pessoas, eles concordam que devem continuar com as pesquisas. A questão da 

ética da pesquisa também foi citada pelos dois, demonstrando uma preocupação com a 

utilização de células-tronco para pesquisas.  

Luiz Carlos do Carmo também se mostrou favorável sem aprofundar muito no 

assunto:  

 

Se for para o bem, se for para salvar vidas, igreja não deve estar envolvido 

porque eu não sou cientista para falar isso. Se for, eu concordo que tem que 

fazer. Porque se não fazer, como que vai arrumar um remédio pra doença daqui 
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uns dias? Não tem jeito, concorda? Só tem com a ciência. (ENTREVISTA 

LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 23/04/2016). 

   

Apesar de afirmar que não tem muito conhecimento sobre o assunto, demonstrou 

preocupação com a questão ética de utilizar células-tronco para pesquisas.  

 

Agora tem que... se é ético ou não, aí tem que ter um estudo aprofundado. Eu  

não posso responder de pronto (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016). 

 

Fábio Sousa também se demonstrou favorável à continuidade de pesquisas com 

células-tronco, porém demonstrou também uma preocupação com a ética também nessas 

pesquisas, assim como em ouvir a opinião dos cientistas e religiosos sobre o mesmo 

assunto. Para reforçar sua opinião sobre o assunto, Fábio Sousa ainda comentou ser um 

ato cristão essas pesquisas serem feitas para cuidar de quem está doente.  

 

Existem pesquisas como essa que já estão trazendo resultados positivos. Então 

são coisas que a gente tem que levar em consideração, não tem jeito. Tem que 

estabelecer com critério o que vai fazer. Esses dias pra trás, vou dar um 

exemplo do que eu tô querendo dizer, esses dias pra trás invadiram lá o instituto 

Royal em São Paulo, no instituto de São Carlos e soltaram os cachorrinhos. 

Parece até uma coisa bonita né. Foram lá e soltaram os cachorrinhos. É bom 

lembrar que aquele instituto foi o que mais recebia prêmios pelo jeito de cuidar 

dos seus animais e tudo mais.  Era o mais famoso do Brasil. Mas as pesquisas 

que estavam sendo feitas ali estavam salvando vidas. Como é que a gente vai 

fazer? Então o que eu penso que tem que ser feito: criar regras de uma forma 

que esses animais não sofram. Mas não pode parar a pesquisa. É mais ou menos 

isso. A gente tem que criar regras e essas regras não podem ser só da filosofia 

religiosa, tem que ser também científica. Tem que ouvir religioso, lógico. Tem 

que ouvir a ética das pessoas, também concordo. Mas tem que ouvir 

pesquisador também pra dizer. Vai chegar uma hora que pesquisador vai dizer 

assim ‘olha, nós estamos com célula lá de vinte anos e estamos sem fazer nada 

com elas’. Não pode pesquisar? Não vai ser utilizado. Então não pode ser 

pesquisado em cima delas? Então vamos buscar outras formas de pesquisa, por 

exemplo a do cordão umbilical. Mas chega uma hora que nós vamos ter que 

pesquisar ué. E tá salvando vidas. E pode, nós podemos estar tratando pessoas 

doentes com isso, de pessoas que estão sofrendo. Com isso que também seria 

um ato cristão. (ENTREVISTA, FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016). 

 

Percebeu-se então que houve uma concordância com os entrevistados de que a 

continuidade da pesquisa é fator positivo desde que seja para fazer o bem para o próximo. 

O que demonstra uma preocupação com a ética religiosa misturada com fatores seculares 

como a da pesquisa científica em prol do bem-estar da população.  
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Pode-se associar o posicionamento favorável dos entrevistados às denominações 

ao qual pertencem, visto que dois deles são da Assembleia de Deus, em que a cura é 

processo predominante, principalmente nas igrejas fruto na primeira onda pentecostal, 

como a Assembleia de Deus. Ainda assim, a valorização da vida do feto ou do embrião 

foi também retomada nesta parte, já que houve preocupação com a ética na forma em que 

as pesquisas são feitas. Dessa forma, o que prevalece no caso do posicionamento dos 

entrevistados com as pesquisas com células-tronco é o posicionamento baseado em 

valores religiosos.  

 

 

3.4 Atividade política 

 

 

Nessa categoria, foram investigados os princípios da atividade política de cada 

entrevistado. Nesse caso, a intenção era perceber como os políticos que se apresentaram 

como evangélicos agem no dia a dia da política goiana: se a ação política era baseada em 

dogmas religiosos (o que é indiscutível e inegociável) ou se a ação era pautada em bases 

seculares como fatos sociais e ciência. Assim, foram questionados aos entrevistados se 

deve e como a moral religiosa deve ser trazida para a política, como lidam com a moral 

religiosa quanto trata-se de uma pauta secular e o que os não evangélicos podem esperar 

de um mandato de um político religioso.  

Além disso, verificou-se também os projetos de leis dos três atores políticos no 

período de 2011 a 2014 na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Assim, foram 

analisados 8510 processos de lei ao todo dos três deputados. Nesse caso, a intenção era 

constatar se a pauta dos trabalhos legislativos de cada entrevistado era secular ou 

religiosa. Ou seja, destacar a natureza do produto dessa atividade parlamentar, se é secular 

ou religiosa. 

                                                                 
10 Ver anexos III, IV e V.  
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Como forma de categorização e análise dos projetos de lei, utilizou-se a análise 

de conteúdo dos projetos de lei, levando-se em conta a temática do cada projeto. A 

princípio, o intuito era saber se tais deputados, por se identificarem como políticos 

religiosos evangélicos tinham pautas também religiosas ou apenas pautas seculares. 

Nesse sentido, a primeira categorização de análise desse material foi a de dividir quais 

processos de lei eram de pautas seculares e quais eram de pauta religiosa. Considerou-se 

então como pautas seculares aquelas que não possui nenhuma vinculação com religião, 

seja esta religião a própria do deputado autor de tal projeto ou vinculado a outra religião 

qualquer. Portanto, as que foram identificados em seus conteúdos um vínculo religioso 

qualquer foram caracterizados, então, como pautas religiosas ou não seculares.  

Os temas dos processos de lei foram levantados a fim de perceber a fundo qual 

relação cada processo de lei possui com o campo religioso ou, no caso dos trabalhos 

considerados seculares, se não possuem alguma vinculação implícita com a religião. 

Nesse sentido, foram levantadas as seguintes temáticas dos processos:  

 Ambiental: processos de lei que favorecem a preservação do meio ambiente; 

 Da Assembleia: processos de lei que interferem no funcionamento da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás; 

 Direito da criança e do adolescente: quando o processo de lei se refere a 

relação entre instituições privadas/públicas e criança/adolescente; 

 Direitos do cidadão: quando o processo de lei é referente a uma relação entre 

prestação de serviço de instituições públicas e cidadão; 

 Direitos do consumidor: quando o processo de lei se refere a relação entre 

prestação de serviço de instituições privadas e cidadão; 

 Direitos humanos: processos de lei que favorecem minorias; 

 Direitos do servidor público: quando o processo de lei se refere aos direitos 

do servidor público; 

 Educação: quando o processo de lei se refere a temas da educação pública ou 

privada; 

 Fiscalização: processos de lei que se referem a fiscalização de ações do poder 

executivo do Estado de Goiás; 

 Infraestrutura: processos de lei referentes à melhoria da infraestrutura do 

Estado de Goiás; 
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 Saúde: quando o processo de lei se refere a saúde da população, 

principalmente ao atendimento público de saúde. 

 Segurança: quando o processo de lei se refere a medidas que podem aumentar 

a segurança da população;  

 Título honorífico: quando o processo de lei nomeia algum cidadão como 

cidadão goiano; 

 Utilidade pública: quando o processo de lei nomeia alguma instituição como 

instituição pública; 

 Utilidade individual: quando o processo de lei se refere a alguma licença do 

deputado do exercício da atividade parlamentar; 

 Religioso: os processos de lei com característica não secular.  

De todos os processos de lei analisados, 26 foram de autoria de Fabio Sousa11, 26 

pertenceram ao deputado Lincoln Tejota12 e 33 foram de responsabilidade de Luiz Carlos 

do Carmo13. Destes 85 processos de lei, 82 apresentaram pautas seculares e apenas 4 

apresentaram pautas ligadas a segmentos religiosos, não necessariamente cristãos ou 

propriamente evangélicos. Assim, serão explicitados, primeiramente, os processos 

seculares, para depois serem detalhados os processos categorizados como religiosos de 

acordo com cada deputado.  

Fabio Sousa produziu vinte e seis processos de leis14. Desses vinte e seis, dois 

foram categorizados como religiosos e vinte e quatro foram categorizados como 

seculares.  Os processos seculares abrangeram as seguintes temáticas: direito do cidadão 

(um processo de lei), direitos do servidor público (dois processos de lei), da Assembleia 

(três processos de lei), individual (duas licenças da atividade parlamentar), direito do 

consumidor (um processo de lei também relacionado à saúde), direito da criança e do 

adolescente (dois processos de lei relacionados à venda de bebidas alcóolicas), concessão 

de título honorífico (um processo de lei), nomeação de utilidade pública (oito nomeações 

a instituições não religiosas), educação (um processo de lei), saúde (um processo de lei) 

e segurança (dois processos de lei).  

                                                                 
11 Ver anexo III. 
12 Ver anexo V. 
13 Ver anexo IV. 
14 Ver anexo III 
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Importante destacar que as licenças da atividade parlamentar requisitadas por 

Fabio Sousa eram para a realização de viagem ao exterior com uso de recursos próprios. 

Vale destacar também que o título de cidadão goiano foi dado ao então Secretário de 

Segurança Pública Joaquim Mesquita, também não possuindo relação com religião.  

Lincoln Tejota15, também produziu vinte e seis processos de lei, dos quais um foi 

categorizado como de caráter religioso enquanto vinte e cinco foram considerados 

processos seculares. Os processos seculares, então, constituíram as seguintes temáticas : 

projetos de natureza ambiental (quatro processos de lei, sendo um deles também 

relacionado com a área de saúde), educação (dois processos de lei), nomeação de utilidade 

pública (seis processos de lei), individual (seis licenças), título honorífico (duas 

nomeações de cidadãos goianos), direitos do cidadão (quatro processos de lei) e 

fiscalização do poder executivo (um processo de lei).  

Notou-se ainda que, dos pedidos de licença parlamentar, dois tratavam de 

requerimento para viagem com recursos próprios, três eram viagens ligadas à atividade 

parlamentar e uma licença médica. Ainda se constatou que as nomeações a cidadãos 

goianos também não tiveram relação com atividade religiosa. Tratou-se da nomeação de 

Lena Castello Branco Ferreira Freitas e João Roberto Rodrigues, ambos nomeados como 

cidadãos goianos com a justificativa secular, ou seja, sem relação com a religião a que 

pertencem. 

 Dos trinta e três processos de lei que Luiz Carlos do Carmo produziu, trinta e dois 

eram de caráter secular e um foi considerado religioso16. Os processos de lei de caráter 

secular abrangeram os seguintes temas: direitos do cidadão (cinco projetos de lei), direitos 

humanos (dois projetos de lei), direitos do consumidor (onze projetos de lei, sendo um 

deles também relacionado a área da saúde), direitos da criança e do adolescente (um 

processo de lei), saúde (um projeto de lei), infraestrutura (um projeto de lei), utilidade 

pública (cinco nomeações de instituições como utilidade pública), educação (dois 

projetos de lei), individual (apenas uma licença da atividade parlamentar), segurança 

(dois processos de lei) e fiscalização (um processo de lei com característica fiscalizadora 

do executivo do Estado de Goiás).  

                                                                 
15 Ver anexo V 
16 Ver anexo IV.  
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É preciso considerar que a licença tirada por Luiz Carlos do Carmo foi com 

finalidades de viagem com recursos próprios. Outro ponto a destacar foi a predominânc ia 

de atividades do então deputado a processos ligados a direitos do consumidor, incluindo 

um na área da saúde. Veremos que o projeto de caráter religioso de Luiz Carlos do Carmo 

também está ligado a direitos do consumidor. Isso será mais explicitado a seguir.  

Os processos de lei de caráter religioso se constituíram em quatro, do total de 

oitenta e quatro como já foi dito acima. Desses quatro processos, dois deles foram de 

autoria de Fábio Sousa, um de Lincoln Tejota e um de Luiz Carlos do Carmo. Serão 

analisados a seguir esses processos de lei. 

Os processos de lei de Fabio Sousa de caráter religioso foram: um deles instituiu 

a Marcha para Jesus no calendário goiano e outro instituindo como instituição pública a 

Associação Quadrangular de apoio à criança e ao adolescente e apoio espiritual à 

população de Silvânia e região.  

Sobre a Marcha para Jesus, o então deputado estadual usou como justificativa esta 

ser um evento internacional que abrangia diversas denominações evangélicas e por isso, 

ser de grande importância para a sociedade cristã. Ainda afirmou que a Marcha para Jesus 

era um evento de demonstração do exercício da liberdade religiosa no Brasil. Nesse caso, 

pode-se perceber que, apesar da justificativa ser em defesa dos interesses da população 

evangélica, percebeu-se também o exercício da prática da laicidade em um dos seus 

princípios, ou seja, o da liberdade religiosa.  

Quanto à nomeação da Associação Quadrangular de apoio à criança e ao 

adolescente e apoio espiritual à população de Silvânia e região como instituição pública, 

a justificativa de Fabio Sousa foi inspirada nos objetivos da instituição apresentada em 

seu estatuto de “formação do caráter e possa proporcionar educação, esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, ensino bíblico, tendo como base única a bíblia sagrada e 

cidadania.”. Além disso, está na configuração da instituição agregar apenas trabalhadores 

cristãos. Outro ponto interessante foi o líder ser o pastor e sua liderança ser de caráter 

vitalício.  

Em relação ao deputado Lincoln Tejota, este produziu apenas um processo de lei 

vinculado a uma instituição religiosa. Tratou-se de uma nomeação de instituição como 

utilidade pública, da instituição AME-SEVA – Associação Mantenedora de 
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Empreendimentos de Serviço Ecumênico, Voluntário Altruísta de Goiânia e Região. Este 

projeto constituiu uma particularidade na pesquisa, já que é de caráter religioso, mas não 

necessariamente cristão, não tendo ligação com a religião pessoal do deputado Lincoln 

Tejota.  

Já Luiz Carlos do Carmo apresentou apenas um projeto identificado com a 

temática religiosa, porém também ligado à questão do direito do consumidor. Trata-se do 

projeto de lei número 281 de 06 de novembro de 2012 que dispõe sobre a cobrança do 

ICMS nas contas de serviços públicos estaduais às igrejas e templos de qualquer culto 

localizados no Estado de Goiás, na forma que especifica e dá outras providências. Tal 

projeto prevê que seja retirado impostos estaduais na aquisição de bens móveis ou de 

consumo destinados à manutenção de templos religiosos e os objetos necessários ao culto. 

Tem como justificativa o fato de no Brasil a Constituição federal garantir a imunidade 

constitucional, entendido como um instituto de não tributação.  

Além dos projetos de lei e ainda sobre a atividade política, algumas questões 

foram levantadas aos entrevistados sobre moral religiosa na prática política. Nesse caso, 

todos os três entrevistados defenderam que a moral política deve ser trazida para a prática 

política, não na criação de leis que defendam aquilo que acreditam, mas a favor de 

princípios gerais. Além disso, apesar do sistema de votos ser proporcional para 

parlamentares, foi comum nos três casos que nenhum deles se viu eleito por um segmento, 

não convindo então fazer um mandato segmentado apenas para os evangélicos. 

 Luiz Carlos do Carmo afirmou acreditar que a moral religiosa tem que ser trazida 

para a política no sentido de obter princípios gerais que geralmente um homem religioso 

tem na intenção de ser salvo. Princípios de honestidade, não roubar e não matar são 

exemplos que ele citou para dizer em que sentido a moral religiosa deve ser trazida para 

a política.  

 

Tem que ter trazida. Tô falando da ideia. Eu acho o seguinte, tem que ser 

trazida no seguinte, a pessoa que tá lá, conhece o princípio. (...). Ele sabe que 

a vida, ele tá aqui pra provar a salvação. Quem tá na igreja quer ser salvo, que 

acredita e quer seguir o que Jesus falou. (...). Por que eu tô na igreja? Pra me 

salvar. Pra mim, eu acredito que Jesus veio, morreu na cruz, aquele negócio 

todo. Então se eu seguir o mandamento, eu vou salvar a alma que eu tenho. Eu 

vou salvar. Então, baseado nisto, eu tenho que ser um homem quase perfeito. 

Sai daí, não é religioso, concorda? Ele não tem a religião atrás dele. O que a 

bíblia fala? Não pode matar, não pode roubar, não pode fazer um monte de 
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setor. Saiu daí, você tá fora. Isto não é só irmão também não, é todo mundo. 

Aí é que eu tô... o princípio da ética, da honestidade, não é só irmão não, é todo 

mundo que tem que ter (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016).  

 

 Além disso, afirmou que aprendeu que a política é espaço para se pensar no 

próximo e não apenas para ganhar dinheiro. De acordo com ele, um político que se porta 

como religioso, no sentido de seguir os ensinamentos de Jesus para ser salvo, trabalhará 

em prol do próximo e não apenas para garantir muito dinheiro com a atividade política. 

Nesse caso, citou Eduardo Cunha como mau exemplo de conduta religiosa dentro da 

Câmara dos Deputados.  

 

Eu tenho visto muito irmão nosso aí da igreja fazer feito. (...) É Eduardo Cunha 

né? O que ele tá fazendo? Tá colocando o nome dos evangélicos na sarjeta. 

Mas não é a igreja, ´´e um que desviou do princípio. Uai, pra que dinheiro se 

não vai levar, se quando morrer não leva dinheiro? Dinheiro tem que ser pra 

sobrevivência, viver bem e tal tal tal, estudar, o conforto. Mas o dinheiro não 

pode ser o final da vida. E aí todo mundo que quer o dinheiro como princípio , 

eu acho que não é boa coisa. Independente da política, independente dela. Eu  

acho que quem gosta muito de dinheiro não pode se candidatar. Não pode. (...).  

Porque a política, eu falei pra você que eu ia aprender a política. O que eu 

aprendi da política? Política é arte de você doar para o povo. Quando você 

entra pra política você não pode pensar, por exemplo, em você. Uma lei que 

vai fazer, pode prejudicar você, mas tem que beneficiar o povo. Certo? É isso 

que eu penso. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016).  

 

 Ainda sobre a atividade política, Luiz Carlos do Carmo afirmou que na hora de 

seu trabalho, não pensava somente na parcela que o elegeu que é evangélica. Segundo o 

ex-deputado, em seus dois mandatos, ele trabalhou para toda a população.  

 

Eu acho que como deputado, eu não tô ali pra defender só um segmento. Eu tô 

ali pra defender tudo. É o certo e o errado. O bom e o ruim. Em muitos pro jetos 

que eu apresentei lá na Assembleia foi sobre o consumidor. (...). Agora, 

apresentar um projeto, religioso mesmo, vê se tem um projeto que eu 

apresentei pro benefício da religião? Nenhum. (...). lá não agi como evangélico. 

Só de um segmento, não. Lá eu fui deputado de todos os goianos. Votou em 

mim evangélico, não evangélico, moreno, um monte votou em mim. Então eu 

tenho que representar isso. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016).  
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Nesse caso, apesar de Luiz Carlos do Carmo ter apresentado, no período estudado, 

um projeto de lei de cunho religioso, não foi apenas para contemplar os evangélicos e sim 

os templos religiosos em geral.  

 Apesar de defender que sua atividade foi voltada para toda a população goiana, 

afirmou também, caso surgisse alguma pauta que considerasse prejudicial para o 

segmento evangélico ou para aquilo que acredita, Luiz Carlos do Carmo votaria contra 

tal pauta.  

 

Agora é lógico que tem os princípios que pega na igreja que eu não posso ir 

contra. Eu não posso ser contra isso. É um princípio até de família. É o meu  

princípio que eu não vou deixar. Mas (...) quem foi eleito, independente de ser 

evangélico ou secular, tem que fazer um trabalho bem feito, pensando na 

sociedade. Não pode descriminar um que é de uma religião . ‘Ah não, é um 

espirita, ah não, é um macumbeiro’ não tem nada disso não. Eu sou deputado. 

Agora é lógico que vem um projeto contra o meu segmento, eu tenho que 

defender. Convém muito. Eu tenho que defender, ‘olha, isso não pode’. Eu 

tenho que defender isso. Dois mandatos que eu tive, ser coerente com o 

princípio religioso e os princípios secular também. (...). O povo sofre do 

mesmo jeito, o crente e o não crente. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO 

CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2016).  

 

 Sobre uma futura atuação, agora em âmbito federal, Luiz Carlos do Carmo 

afirmou querer muito assumir a posição de senador no lugar de Ronaldo Caiado com 

finalidade de aprovar um único projeto. Esse projeto tem motivação pessoal, já que 

envolve o caso em que sua filha foi assassinada em um latrocínio. O projeto deverá propor 

que em casos de latrocínios ou crimes hediondos, a pena julgada seja realmente a pena 

cumprida pelo condenado. Essa seria a atuação que os evangélicos e os não evangélicos 

poderiam esperar de seu mandato.  

 

Eu não tenho um só projeto só pros evangélicos. (...). Meu projeto é pro povo, 

que pode ser crente ou não. Então lá não pode ter só evangélico. (...). Lá, 

política é uma coisa pra cuidar da nação. Do seu bem-estar, do meu bem-estar. 

Do futuro nosso. Eu espero que o Ronaldo Caiado ganhe esse governo e eu 

torno o senador. Só tem um projeto que eu quero fazer. Um projeto assim, que 

eu vou lutar pra ele. Mataram minha filha em 21 de abril. Tá fazendo quatro 

anos. Mataram minha filha como mataram um monte de gente, não sou 

diferente de ninguém. Mataram minha filha pra roubar um carro. É injusto pra 

sociedade, ela tinha vinte e poucos anos. Ela tinha mais de cinquenta anos de 

vida útil pra sociedade, ou trinta ou quarenta anos. No mínimo. Agora eles 

pega o bandido, vai sair agora, em cinco anos ele sai. (...). Por bom 

comportamento ele vai sair, daqui cinco anos ele sai. (...). Única coisa que eu 

quero. Latrocínio, crime hediondo, pra ele cumprir pena integral que foi posto 
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pra ele. O juiz propôs pro assassino que atirou na minha filha 26 anos. Então 

que fique 26 anos preso. Olha, a pessoa que leva um revolver pra matar, ele tá 

sabendo do risco. Só isso. Esta vai ser minha bandeira. Porque eu acho que se 

eu conseguir fazer esse projeto, vai diminuindo a mais a criminalidade, eu vou 

ajudar as pessoas. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 

23/03/2016).  

 

 Lincoln Tejota também se posicionou que a moral religiosa deve ser trazida em 

seus princípios básicos. Assim como Luiz Carlos do Carmo, Tejota associou a ética das 

pessoas hoje à princípios apreendidos pela religião. E seriam esses princípios que 

deveriam ser trazidos para a atividade política em um parlamentar.  

 

Por exemplo, a moral religiosa ela valoriza a família. Não só a família da forma 

como a igreja prega. Mas a partir do momento que você tem o fortalecimento da 

família, e o que implica o fortalecimento da família? Implica na pessoa, por 

exemplo, quando a gente fala em família, a primeira coisa quando se fala em 

família é a família que tem uma casa, uma família que tem um pai que é provedor 

ou uma mãe que é provedora, uma família que tem o mínimo para o 

desenvolvimento social. Então quando a gente fala a respeito de uma família 

saudável, são preceitos que vão muito além dos religiosos, são preceitos que vão 

incluir o pensamento social também, que é obrigação do Estado. Em promover 

o bem-estar dessa família, promover o fortalecimento dessa família também. 

Então o preceito religioso, eu penso que quando ele é usado dessa forma, a moral, 

como eu sou cristão e acredito na bíblia, e você vê isso também dentro do 

alcorão, e você vê isso também dentro de outros livros que são religiosos, a 

grande maioria desses ensinamentos religiosos são ensinamentos que combatem 

as más práticas, a corrupção, roubo, que combate comportamentos e 

pensamentos que vão contra aquilo que a gente acredita que vão contra o 

desenvolvimento social. Então eu penso que a moral religiosa ela é positiva sim 

dentro da política também, a partir do momento que ela defende o bem comum. 

Não só o bem de determinado ministério. (ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, 

GOIÂNIA, 04/04/2016).  

  

 Ao apontar a moral religiosa como um princípio a ser usado como um bem 

comum, Tejota citou, de forma desanimada, àqueles que utilizam do cargo público para 

fortalecimento da igreja a qual faz parte.  

 

A gente vive num Estado que é laico e eu valorizo essa questão do Estado ser 

laico. Porque a partir do momento que o Estado é laico, ele trata, inclusive 

todas as religiões, de forma igual. Então eu valorizo muito essa questão. Eu 

acredito hoje que a maioria das igrejas, a maioria dos candidatos que são 

ligados diretamente às igrejas, eles não fazem política para aquilo que a igreja 

defende. Eles fazem política para os ministérios que eles representam e na 

tentativa, na busca de fortalecer esses ministérios. Você vê, é lei pra deixar de 

pagar imposto você não vê leis defendendo de fato mudar o comportamento  

social. Ah, é lei pra proibir o casamento homoafetivo, são situações polêmicas 
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que a igreja bate palmas, mas não cabe uma mudança significativa dentro do 

meio social. Então eu sempre tive dificuldade, inclusive de buscar trabalhar 

dentro da igreja, porque eu sei que muitos desses candidatos acabam tendo essa 

prisão. Eles não conseguem legislar de forma livre porque na hora que ele fizer 

isso, ele perde o apoio da igreja, o apoio do ministério ao qual ele pertence e 

nem sempre o fato dessa moral religiosa, ela ser, ela é algo livre, mas a partir 

do momento, as pessoas distorcem muito isso e colocam em favor de 

determinado ministério, em favor de determinada causa e infelizmente é algo 

que você vê, algumas abominações, algumas aberrações aí de leis que são 

absurdas. Então eu sempre busquei pautar meu trabalho não por causa disso. 

(ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 04/04/2016).  

 

Também corroborando ao pensamento de Luiz Carlos do Carmo, Tejota se 

considerou parlamentar de toda a população de Goiás e não apenas eleito por um 

segmento religioso. 

 

Olha, eu acredito que existem muitos fatores positivos que devem ser trazidos 

da moral religiosa. Não penso que deva ser isso que venha a nortear. (...). 

Acredito na importância sim da moral religiosa, mas não deve ser só ela que 

deve guiar. A partir do momento que você é eleito, eu tive uma votação 

expressiva, eu tive 39 mil votos no interior do estado, 6 mil em Goiânia. Mas 

eu sou deputado dos 8 milhões de goianos. Seja ele de umbanda, espírita, seja 

ele budista, qual for, católico, isso é o jeito evangélico. Então eu tenho que 

trabalhar pro crescimento do estado como um todo e não de uma classe, de um 

segmento exclusivo. (ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, GOIÂNIA, 

04/04/2016).  

 

Fábio Sousa afirmou que a moral religiosa deve ser mantida para a própria pessoa 

no exercício parlamentar. Além disso, ele enfatizou que o respeito à liberdade do outro 

deve ser mantido a qualquer custo.  

 

A minha fé eu tenho pra mim, minha convicção de fé forte, eu tenho pra mim. 

Eu sei, por exemplo, que tem posições que você precisa tomar que são 

mais...dentro da política, que são mais...que o mais importante, não vou dizer 

que é minha fé, porque pra mim ela é importante, mas no conjunto de coisas... 

a gente tem que ser... é... eu posso até levar relevância filosófica, mas eu não 

posso colocar na prática. (...). a constituição diz que é liberdade de culto. E eu 

que sou e entendo e sou totalmente favorável às liberdades, vou defender a 

liberdade de culto até o fim. Não interessa se a liberdade de culto da outra 

pessoa ofende a minha liberdade de culto. (...). Porque se tem algo na 

democracia que nós devemos primar, chama-se liberdade. (ENTREVISTA 

FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016).  
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Nesse sentido, acrescentou que não adianta ele querer legislar sobre pecado 

porque a prática pecaminosa não iria acabar porque virou crime. E, além disso, iria 

interferir no direito de liberdade da pessoa ser o que ela quiser ser.  

 

A pessoa tem que ter liberdade de acreditar no que quiser e até de não acreditar. 

É um direito dela. A pessoa tem que ter liberdade de ser o que ela quiser ser. 

‘Mas você não acha que é pecado Fábio?’ Eu acho. Mas é a minha fé que fala 

isso. Eu não posso ir lá e obriga-la... até porque pecado você não legisla. Até 

pouco tempo o adultério era crime no Brasil. Não adiantou muita coisa colocar 

na lei que era crime o adultério. Até menos de vinte anos, o adultério era crime 

no Brasil. E adiantou? Não, não adiantou. Então assim, a pessoa tem que ter... 

e é uma luta que que eu vou ter, eu garanto pra você que enquanto eu for 

parlamentar, não sei ainda quanto tempo vai durar, nesses doze anos de 

parlamento eu fui assim, e liberdades tem que ser garantidas, mesmo que me 

ofenda, mesmo que eu fique chateado, mesmo que eu fale ‘opa, esse negócio 

não é comigo’, mas ela tem que ser garantida. Não tem jeito. Ela tem que ser 

garantida! (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016).  

 

Considerou também que, à medida que interferisse na liberdade do outro que age 

de acordo com práticas que ele, como evangélico, considera pecaminosa, isso abriria 

preceitos para que, cedo ou tarde, a sua própria liberdade fosse tocada.  

 

Agora, a filosofia minha cristã, é pra mim. Eu tenho que ter essa convicção 

forte, do jeito que eu vou criar meus filhos, do jeito que eu quero viver e tudo 

mais. Mas eu não posso sair obrigando a pessoa a ter a mesma filosofia que eu. 

(...). Não posso sair querendo obrigar a pessoa a acreditar na mesma coisa que 

eu. Isso não existe. É o que eu tô falando. A minha filosofia serve pra mim. 

Citando o versículo de São Paulo ‘a tua fé, tenha pra ti mesmo’. Eu tenho pra 

mim. As minhas convicções de fé servem pra mim. Eu não posso  sair 

obrigando a pessoa. (...). Não posso inventar uma lei que obriga a pessoa a 

acreditar. Isso daí tá errado. Se você me perguntar ‘você acha que é pecado?’, 

eu vou falar ‘eu acho’. ‘o que você vai fazer?’ ‘eu vou orar pela pessoa’. Mas 

você não vai obrigar ela a fazer...não, eu não posso obrigar. Isso não existe. A 

democracia, a liberdade tem que ser aberta. Tem que ser livre pra fazer suas 

escolhas. Se não, vai acabar o que, vai sobrar pra mim, cedo ou tarde. A minha 

liberdade vai ser cortada. Talvez isso que alguns religiosos não entendem. Se 

eu quero cercear a liberdade dos outros, a minha liberdade é a próxima. Não 

tenha dúvidas disso. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 

04/03/2016).  

 

Outro ponto abordado também foi semelhante a Luiz Carlos do Carmo e Lincoln 

Tejota, em que afirmam que os princípios religiosos são de conhecimento de todos, sendo 

estes religiosos ou não.  
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Eu não posso querer legislar sobre pecado. (...) não posso falar que aquilo que 

eu acho que é pecado é crime. É um direito da pessoa. Ela quer viver do jeito  

dela e eu quero viver do meu jeito. É lógico que existem coisas, mas aí todo 

mundo, religiosa ou não, tem consciência disso. Que matar uma pessoa é 

crime. Violentar uma pessoa é crime. Roubar é crime. Não interessa se o cara 

é religioso ou não, se ele tem uma convicção de fé forte ou se ele é ateu. Crime 

é crime. Pronto. Essa é, acho que essa é uma questão moral, que eles falam, 

moral absoluta né. A moral absoluta, isso aí independe. (ENTREVSITA 

FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 04/03/2016).  

  

 Percebeu-se, então, que a atividade política dos entrevistados foi baseada nas 

atividades seculares e que a moral religiosa foi citada como importante dentro da política 

para guiar princípios gerais, mas não para fazer dela bases para leis em seus mandatos.  

 Além disso, pode-se notar a presença da liberdade religiosa na atividade política 

parlamentar, já que os projetos são de temas predominantemente seculares e, mesmo os 

projetos religiosos, abrangem as religiões cristãs como um todo ou as que possuem templo 

para cerimônia religiosa. Não houve, portanto, nenhum projeto voltado exclusivamente 

para a religião protestante ou para os ministérios aos quais frequentam.  

 

 

3.5 Laicidade  

 

 

 Aqui verificou-se o que os entrevistados compreendiam por laicidade, por Estado 

laico e se a condição do Brasil como Estado laico deveria ser mantida ou mudada. Nessa 

categoria também se analisou se os entrevistados achavam certo impor à sociedade na 

forma de leis os ideais da sua igreja.  

 Nesse sentido, Luiz Carlos do Carmo considerou laicidade como a separação entre 

igreja e política e não entre pessoas, portadoras de valores religiosos, da política. Quanto 

à relação entre igreja com política, Luiz Carlos do Carmo comparou à relação entre ramo 

empresarial com política que, se misturado, torna-se negativo, originando processos como 

a Lava Jato. Dessa forma, considerou que a relação entre igreja e política não deve existir, 

mas a relação entre religião e política existia e não tinha como não existir. 
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Eu entendo o seguinte, realmente a igreja não pode envolver com política. Mas 

eu, como eu disse, não é a igreja, quem envolve é os membros. Eu sou 

brasileiro, eu pago impostos, os irmão também é. E tem muita pessoa que pensa 

que o irmão não pode votar. Ele pode votar e ser votado. É isso que eu penso. 

Então eu acho que é justamente a palavra não misturar religião com política. É 

uma coisa distinta. Como não pode misturar também a área empresarial com 

política. Senão dá o problema que tá dando da Lava Jato. Também não pode 

misturar. Então política tem que ser uma coisa pro benefício do povo. Em geral, 

independente da religião. É isso que eu entendo. (ENTREVISTA LUIZ 

CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2016).  

 

 Nesse sentido, afirmou que a condição de Estado Laico deve ser mantida a fim 

que se respeite o direito de todos de participar. Aqui, Luiz Carmo do Carmo defendeu que 

as pessoas devem ser vistas, dentro da política, não como religiosas, mas como cidadãos 

com direitos, como brasileiro que é. 

 

Cem por cento mantido. Mantido. Agora tem que respeitar o direito de todo 

mundo. Não pode ser porque eu sou evangélico, ou espírita, ou católico que eu 

não posso participar. Pode participar sim! Mas pode participar, não da religião , 

mas da pessoa dele. Quando eu falo da religião é o seguinte. Ele tem que 

participar o brasileiro que ele é. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO 

CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2016).  

 

Ainda considerou que o candidato apresentado na igreja, não é a igreja que o elege 

e sim as pessoas que frequentam a igreja, separando da ideia de “curral eleitoral” que 

existe no senso comum. Isso porque ganhar o voto de um evangélico, segundo Luiz Carlos 

do Carmo, é muito mais difícil e exige mais responsabilidade do que ganhar o voto de 

outro cidadão qualquer, como já tinha considerado em outro ponto da entrevista. 

 

 Agora vai na igreja apresentar o candidato. (...). Eu já vi muita igreja 

apresentar candidato. Eu já fui em igreja que apresentou cinco, seis candidatos. 

Uai, quem tá lá pra escolher é o povo. E deixar bem claro, o pessoal pensa que 

evangélico é bobo, não é! Você tem que ganhar o voto dele muito mais que na 

rua aí. Que eu já tive essa experiência. Pra mim, quando o voto é evangélico, 

dos 30% que votou em mim, eu tive que trazer, tive que ser muito mais honesto, 

uma pessoa muito melhor que lá fora, que em bairro, eu tive liderança de bairro  

que me apoiou também. ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016).   

 



93 
 

 No caminho de defender que a religião, que os preceitos religiosos específicos de 

uma igreja devem ser separados da atividade política, Luiz Carlos do Carmo voltou a 

considerar que eleito como parlamentar, tem que legislar para todos os goianos e não 

apenas para um segmento.  

 

Veja bem, eu tô lá, eu tenho uma religião atrás de mim que eu sigo, que eu não 

neguei pra ninguém e não vou negar. Mas eu tô lá como parlamentar. É fazer 

lei pra todos os brasileiros, pra todos os goianos. Sem prejudicar ninguém. ‘Ah, 

ele é minoria?’ Vamos respeitar as minorias também. Eu  não concordo com 

ele, mas eu vou respeitar ele. Não é porque eu não concordo com ele  que eu 

vou detonar. Não, peraí. (ENTREVISTA LUIZ CARLOS DO CARMO, 

GOIÂNIA, 23/03/2016).  

  

 Apesar da visão de ter que legislar para todos os goianos sem distinção, Luiz 

Carlos do Carmo também afirmou que caso percebesse alguma lei que iria contra a sua 

visão religiosa, ele se movimentaria para defender o que acredita.  

 

Agora também eu não posso aceitar uma lei pra prejudicar a gente. Você pode 

ver que eles fala muito de religião. Mas lá tem classe do professor, não tem? 

Foi uma coisa que eu aprendi. Lá tem dos maçons, não vejo ninguém falar... 

tem bancada dos... tem gente que é espírita também. Então todo mundo é 

segmentado. Tem dos fazendeiros, certo? Cento e tanto deputados federal hoje 

foram empresário. Pra não deixar passar lei pra prejudicar os empresários. Eu  

acho que eles tão certo. Então por que só fala de religião? (ENTREVISTA 

LUIZ CARLOS DO CARMO, GOIÂNIA, 23/03/2016). 

 

 Lincoln Tejota também se mostrou favorável em à manutenção do Estado laico 

por considerar que os brasileiros não estão preparados em termos de cultura política para 

encarar um Estado religioso. 

 

“Com certeza, sem sombra de duvida. A gente estaria caminhando pra umas 

aberrações se esse Estado não fosse laico. Seja ele pra qual religião for. O povo 

brasileiro é despreparado tanto culturalmente para historicamente. O povo 

brasileiro hoje prefere não votar porque está revoltado com a... imagina assim, 

se você coloca hoje, qual for a igreja, seja qual for a religião no poder, vamos 

ver uma aberração muito grande. (ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, 

GOIÂNIA, 04/04/2016).  
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 Por laicidade Tejota demonstrou entender que o Estado deve ser um órgão a 

serviço da sociedade e não se deve se envolver com religião. Deve ter como objetivo o 

desenvolvimento da sociedade.  

 

Eu entendo, eu sou do pensamento que o Estado tem que ser um órgão. Ele 

tem que se envolver naquelas questões que de fato ele vai trazer resultados pra 

sociedade. Então eu penso que o Estado, ele estar envolvido seja em questões 

religiosas, mesmo as questões políticas, elas têm que ser diminuídas dentro do 

Estado. Então eu entendo por laicidade isso. O Estado que está preocupado 

com o desenvolvimento social e não aquele que rege a constituição seja de qual 

for o Estado. Eu penso que o Estado tem que estar preocupado com isso e não 

se envolver em questões religiosas. (ENTREVISTA LINCOLN TEJOTA, 

GOIÂNIA, 04/04/2016).   

 

 Fábio Sousa também demonstrou concordância em manter o Estado laico no 

Brasil. Por laicidade, o deputado entende não ter religião oficial no Brasil.  

 

O Estado laico é não ter uma religião oficial. Isso aí é histórico. Hoje nós temos 

várias pessoas com algumas concepções diferentes. Quer dizer, se um 

deputado falar assim ‘Que Deus abençoe o Brasil’, aí já falam assim: ‘Cadê o 

Estado laico? Cadê o Estado laico?’. Não, não quer dizer... o Estado laico quer 

dizer que não existe uma religião oficial. E tá certo! Aqui tem que ter gente 

que adora a Alá, tem gente que adora a Jesus, que é o meu caso, e tem gente 

que não adora nada! É direito da pessoa. Nós não temos uma religião oficial 

como tinha na época de D. Pedro I, D. Pedro II, que tinha uma religião oficial 

no Brasil que era o catolicismo. Como tem no Irã que é, a religião oficial é o 

islamismo. Não pode haver isso! (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, GOIÂNIA, 

04/03/2016).  

 

Apesar disso, afirmou que ter políticos religiosos na bancada nacional é legít imo 

e significa que há representação da sociedade brasileira no Congresso Nacional. Não 

permitir políticos religiosos seria negar essa representação.  

 

Agora, querer, por exemplo, que uma pessoa que tem convicções religiosas 

não se candidate, é conversa fiada! Querer que as pessoas não levem em 

consideração opiniões, é não querer ser representado. Porque querendo ou não, 

90% da população brasileira, ou um pouco mais do que isso, é cristã. Ou ela é 

católica, ou ela é evangélica, ou ela é espírita. Ela é cristã. Você não vai levar 

em consideração o que pensa 90% da população em assuntos? Aí o Congresso 

Nacional não está representativo. (ENTREVISTA FÁBIO SOUSA, 

GOIÂNIA, 04/03/2016).   
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Percebeu-se que os três entrevistados possuem a ideia de que o Estado laico no 

Brasil deve ser mantido. Apenas Fábio Sousa conceituou laicidade como a não existênc ia 

de uma religião oficial no Brasil, mas Luiz Carlos do Carmo e Lincoln Tejota caminharam 

no sentido de separação de política e igreja e de que o Estado não deve estar a serviço 

apenas de uma religião específica e sim a favor de todos da sociedade.  

Tendo em vista a demonstração das percepções dos atores sobre a motivação 

política, moral religiosa, atividade política, apoio da igreja e laicidade, a pergunta feita 

agora é o que isso quer dizer da relação entre os atores políticos e a religião no estado de 

Goiás? Apesar de demonstrarem uma pauta de atividade política secularizada, por que se 

identificar como religiosos na descrição de seus perfis? Qual a intenção desse ato e o que 

ser um político religioso quer dizer hoje em Goiás? Essa discussão será feita no tópico 

seguinte, juntamente com autores estudados anteriormente neste trabalho.  

 

 

3.6 Algumas reflexões sobre a política e religião em Goiás 

 

 

 Neste momento do trabalho, é necessária a retomada de alguns pontos nos dados 

colhidos para que discussão sobre religião e política no estado de Goiás avance. 

Primeiramente, constatou-se que os três sujeitos políticos sustentam a visão de que o 

Estado brasileiro laico deve ser mantido e que a liberdade religiosa deve ser garantida. 

Fábio Sousa ainda refere a si mesmo como um defensor das liberdades de forma geral, 

em termos de direitos e afirma não adiantar legislar sobre pecados que seu ministé r io 

acredita. Interessante notar que esse posicionamento se encontra de acordo com Freston 

(2006) quando diz que os evangélicos precisam de que haja laicidade e democracia como 

forma de sistema político para que possam estar presentes na política institucional de 

forma legítima a atender seus interesses e não apenas como instrumento na mão de 

governos ditatoriais. De acordo com o autor,  
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A liberdade religiosa pode existir sem a democracia, mas não o contrário. As 

igrejas geralmente vivem bem com as ditaduras de direita, porque estas 

garantem a liberdade religiosa, entendida como o direito de reunir-se nas 

igrejas e de propagar a sua mensagem em público e pelos meios de 

comunicação, bem como a ausência de restrições sobre a ocupação de qualquer 

cargo por pessoa com convicções religiosas. Se isso é garantido, o regime pode 

ter a política que quiser quanto a direitos humanos e distribuição de renda. 

(FRESTON, 2006, p. 99-100). 

 

 Sendo assim, torna-se essencial a valorização da democracia em termos de 

liberdade religiosa para que os direitos dos evangélicos como grupo de representação 

possa ser exercido. E parece que os atores políticos goianos têm consciência desse fato. 

Com a garantia de separação de igreja e Estado, pode-se então ter a presença de grupos 

religiosos na política institucional e esses grupos podem exercer seu direito de legis lar 

(no caso de deputados, como na presente dissertação) ou governar, quando for eleições 

para executivo, (como aconteceu em Goiás com Iris Rezende).  

 Outro ponto interessante a ser destacado e também sobre laicidade foi o 

reconhecimento dos atores políticos entrevistados de não existir religião oficial no Brasil, 

mas isso não significar que pessoas religiosas não possam se candidatar ou ainda ser 

eleitos. Como Martinez e Raymundo (2010) apontaram, um Estado laico não signif ica 

que as políticas públicas não sofrerão influências de denominações religiosas. A não 

permissão da participação de religiosos na política, de acordo com os participantes da 

pesquisa, não seria democrático, visto que tratam de cidadãos brasileiros como qualquer 

outro e que pagam impostos como quaisquer outros. Mostra, então, que concordam com 

a manutenção do Estado como laico, mas acreditam, que religião e política deve sim 

existir. De outra forma, não teria uma representação legítima no Congresso Nacional além 

de ser antidemocrático até com os próprios candidatos religiosos de não poderem se 

candidatar e buscar por seus interesses. Posicionamento este que também está de acordo 

com o referencial teórico dessa dissertação (CASANOVA, 2006 e MOUFFE, 2006) 

 Outro ponto aqui merece ainda ser destacado. Apesar de defenderem a 

representatividade ativa do segmento evangélico na política institucional, os três atores 

adotaram um discurso de que foram eleitos não por segmentos e sim para legislar para 

todos os goianos. Isso, na visão dos sujeitos de pesquisa, não lhes dá o direito de governar 
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apenas para os evangélicos, por isso a predominância de pautas seculares em suas 

atividades políticas. Além disso, houve uma manifestação de uma vontade de mandato 

parlamentar para todos os goianos, independente da religião ao qual pertencem ou ao qual 

pertence o grupo para quem se legisla.  

 Pode-se afirmar então que essa vontade de não ser segmentado está de acordo com 

um dos princípios da laicidade que é o da liberdade religiosa. Dessa forma, os políticos 

evangélicos goianos consideram todos na hora de colocar em prática a atividade política, 

sem levar em consideração a religião de cada cidadão goiano. Essa postura de respeito à 

liberdade religiosa resulta na predominância de pautas seculares nos projetos de lei.  

E, mesmo quando a pauta é voltada para algum tema religioso, percebeu-se que 

dois desses projetos também levaram em consideração outras religiões cristãs e não 

propriamente evangélicas (A Marcha para Jesus, de Fábio Sousa e o que dispõe sobre a 

cobrança do ICMS nas contas de serviços públicos estaduais às igrejas e templos de 

qualquer culto localizados no Estado de Goiás, na forma que especifica e dá outras 

providências, de Luiz Carlos do Carmo). E os outros dois projetos religiosos apresentados 

na análise do capítulo anterior tratam de instituições de utilidade pública, ou seja, 

instituições que atendem toda a comunidade independentemente da religião, mesmo com 

a organização da instituição ser de cunho religioso. Além disso, o projeto de nomeação 

da instituição como utilidade pública de autoria de Lincoln Tejota não se trata de uma 

instituição cristã, sendo esta mais uma evidência de respeito a liberdade religiosa, 

respeitando assim um dos princípios básicos da laicidade levantados na discussão dessa 

dissertação.  

Pode-se citar também a constatação de Ricardo Mariano sobre a separação 

constitucional entre Igreja e Estado no Brasil, porém com regalias do Estado às 

instituições religiosas no próprio projeto de lei religioso apresentado nesse trabalho por 

Luiz Carlos do Carmo, querendo abranger também a retirada de impostos não apenas de 

imóveis e sim dos móveis direcionados a qualquer templo religioso do estado de Goiás.   

 Interessante também notar que nenhum deles se inseriu na Comissão ligada a 

direitos humanos no trabalho da Assembleia Legislativa do estado de Goiás no período 

de 2011 a 2014. Ou seja, não lidaram com questões que geralmente são polêmicas para 

atores políticos religiosos e que, no contexto nacional, principalmente os atores políticos 
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evangélicos tem se portado de forma muito conservadora a respeito de assuntos ligados a 

direitos de outras minorias como feministas e grupos LGBTs.  

 Apesar de não terem legislado na área de direitos humanos, notou-se uma 

predominância de posições conservadoras a respeito de assuntos que levam a moral 

religiosa nessa discussão. Quando indagados sobre aborto, por exemplo, os três 

demonstraram posição pró-vida do feto, independente da opinião das mulheres sobre a 

gravidez e de questões outras ligadas geralmente à discussão do movimento feminista. 

Essa visão foi reforçada quando questionados sobre o uso de preservativos, como 

qualquer forma válida para a prevenção de uma gravidez indesejada seria correta antes de 

atingir a gravidez e essa se tornar um problema a ser solucionado.  

 Outra opinião que favoreceu o posicionamento dos entrevistados como a favor da 

vida a qualquer custo foi a relacionada a pesquisa com células-tronco, tema esse que foi 

abordado como favorável à manutenção e à qualidade de vida dos seres humanos. Apesar 

de se demonstrarem favoráveis, houve preocupação relacionadas a ética das pesquisas 

realizadas. Ainda assim, essa preocupação foi direcionada pelos entrevistados como 

problema a ser resolvido pela ciência principalmente e não somente pela religião.  

 Quanto ao posicionamento sobre casamento homoafetivo, esse mostrou-se de 

forma interessante. Embora os três entrevistados tenham demonstrado ser contrários à 

prática homossexual, todos com justificativas religiosas, pautadas na bíblia (como a 

manutenção da família tradicional, por exemplo), dois deles relativizaram o 

reconhecimento pelo Estado da união civil entre pessoas do mesmo sexo de forma 

diferente. Nesse caso, os atores que relativizaram foram Fábio Sousa e Lincoln Tejota e 

ambos com justificativas seculares agora para defender seus posicionamentos acerca do 

assunto.  

Fábio Sousa condenou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a autorização 

da união civil reconhecida pelo Estado entre casais homossexuais com uma justifica t iva 

secular. Nesse caso, avaliando que a decisão tomada pelo STF, além de ferir os princíp ios 

constitucionais, fere também a ordem de poderes no Brasil, sendo que caberia somente 

ao Congresso Nacional mudar uma pauta na Constituição Federal e não ao judiciário de 

fazê-lo. Na visão do deputado, isso seria perigoso porque os juízes poderiam assim julgar 

os casos baseados em suas convicções morais e não em seguir a Constituição e as leis 

existentes. Apesar dessa justificativa corroborar com a opinião do deputado sobre união 



99 
 

homoafetiva, tratou-se de uma justificativa secular, com direcionamentos baseado nas 

regras políticas brasileiras e não nas regras religiosas ou propriamente evangélica.  

 Por outro lado, Lincoln Tejota afirmou ser contra a obrigação de casas religio sas 

realizarem eventos matrimoniais para pessoas de mesmo sexo. Apesar disso, considerou 

importante o reconhecimento da união civil entre homossexuais, já que se tratavam de 

pessoas, cidadãos que pagam impostos assim como os heterossexuais e, da mesma forma, 

constroem patrimônios juntos. Assim, o reconhecimento civil, o reconhecimento desse 

ato pelo Estado seria importante para valorizar o cidadão que ali se encontra, 

independentemente de suas preferências sexuais. Ou seja, é um posicionamento em que 

conflita o religioso com o secular. A moral religiosa diz uma coisa enquanto o 

posicionamento secular, a constatação na realidade sobre os fatos existentes diz outra. 

 Segundo Martinez e Raymundo (2010), como já foi colocado anteriormente neste 

trabalho, a laicidade abrange dois princípios principais: tolerância e liberdade religiosa. 

Os posicionamentos dos participantes da pesquisa em relação a assuntos ligados à moral 

religiosa, uma posição predominantemente conservadora, leva a entender que a tolerância 

com o diferente ou com o que está diferente da Bíblia é mínima. Por isso posicionamentos 

muitas vezes religiosos em relação aos assuntos. Apesar disso, pode-se até supor que a 

ideia de que não participar de assuntos ligados a direitos humanos na Assembleia 

Legislativa do Estado de Goiás um posicionamento secular, já que os argumentos para 

serem conservadores são argumentos religiosos. Dessa forma, acreditarem que fazem um 

melhor trabalho legislativo em outras áreas que não a de direitos humanos. Esse seria um 

tema para próximas pesquisas.  

 Interessante também destacar que os três entrevistados relacionaram a ética na 

política de forma geral com a moral religiosa cristã. Nesses casos, a moral religiosa deve 

ser colocada na prática cotidiana da atividade parlamentar, relembrando dos princíp ios 

cristãos na atividade política. Essa ética, de acordo com os políticos entrevistados, deve 

estar presente não apenas na prática política de atores evangélicos, mas na prática política 

em geral, bem como na sociedade como um todo. Nesse caso, a ética seguida pelos atores 

políticos pesquisados vai contra a própria noção de secularização, principalmente na 

avaliação da moral religiosa aqui demonstrada, em que os sujeitos olham 

predominantemente para valores religiosos para justificar seu posicionamento e não para 

fatos sociais racionais para refletir sobre o tema.  
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 Apesar disso, trabalharam de forma predominantemente secular, sem se 

envolverem em assuntos polêmicos que poderiam gerar a eles alguma identificação com 

o segmento evangélico. Tendo a atividade política dos atores aqui estudados como uma 

prática predominantemente secular e, quando voltada a religião, essa se faz de forma a 

respeitar a liberdade religiosa, pode-se perceber que a presença de atores evangélicos na 

Assembleia Legislativa do estado de Goiás não coloca em risco a laicidade do Estado 

brasileiro e nem a atividade laica do parlamento goiano. Nesse sentido, percebeu-se que 

a única ligação dos políticos evangélicos estudados nessa pesquisa é a própria 

identificação desses atores em sua apresentação. Assim, não apresentaram trabalho de 

segmentação voltada para a própria religião ao até mesmo para o próprio ministério. E 

nem ao fazer campanha para a eleição, se portaram como candidatos oficiais e nem 

dependeram muito da filiação religiosa para serem eleitos, como demonstrado nas 

entrevistas colhidas.  

 Destacou-se ainda que apenas Fábio Sousa teve incentivo inicial a entrar na 

política por membros da igreja, mas sua campanha foi voltada não apenas aos 

evangélicos, mas a toda a população goiana. Enquanto isso, Lincon Tejota e Luiz Carlos 

do Carmo tiveram motivação secular, de outras áreas que não a religiosa, sendo o primeiro 

com motivação familiar e o segundo com motivação de um grupo de empresários. Os três 

pesquisados ainda constataram não terem possuído financiamento dos ministé r ios 

frequentados e de não ter tido votação dos evangélicos de foram decisivas em suas 

eleições.  

 Com a pesquisa pode-se constatar então que tratam de políticos evangélicos, que 

se identificaram publicamente como evangélicos até com a identificação dos ministé r ios 

aos quais pertencem, mas não legislam em favor desse ministério especificamente e nem 

se envolveram em questões polêmicas, em que a moral religiosa seria despertada de forma 

a legislar a favor da religião e não de processos racionais e seculares. Ou seja, os atores 

políticos evangélicos no período de 2011 a 2014 atuantes na Assembleia Legislativa do 

estado de Goiás produziram trabalhos seculares, sem colocar em cheque a liberdade 

religiosa ou a tolerância com as diferenças em processos legislativos goianos.  

Interessante notar que essas características de ação dos sujeitos políticos 

evangélicos goianos parecem ser um pouco diferentes da classificação de Leonildo 

Campos (2006) quanto a diferenciação que fez entre protestantes históricos e protestantes 
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pentecostais ao analisar a atuação destes na política institucional. Campos (2006) que 

diferencia dois tipos de protestantes participantes na política nacional: o político 

evangélico e o político de Cristo. Essa classificação foi feita pelo autor como dois tipos 

ideais para classificar a diferente abordagem e atitude política que os protestantes 

históricos e os pentecostais tiveram. O primeiro tipo é caracterizado por ser político 

evangélico e o segundo por político de Cristo.  

A diferenciação entre eles está principalmente pela forma em que foram eleitos. 

O político evangélico foi eleito primeiramente pelas qualidades seculares e de nível social 

alto. Lutavam, como foi visto, por questões laicas a fim de conseguirem liberdade 

religiosa e a separação constitucional entre Igreja e Estado, para que as liberdades 

religiosas fossem garantidas. Já o político de Cristo tem como principal característica a 

religião. São muitas vezes nomeados e apoiados pela igreja a qual pertencem. Segundo 

Campos (2006), são caracterizados principalmente pelos pentecostais, que saíram do 

“território marginalizado em que se situavam, para assumirem uma atuação mais 

sistemática e calculista tanto no espaço público, como no campo político” (p. 46).  

Apesar de nossos sujeitos de pesquisa serem de pertença a igrejas pentecostais, 

nota-se que o comportamento político, com base nas análises dos projetos de leis por eles 

produzidos e das entrevistas aqui colhidas, foi de político evangélico, segundo a 

caracterização de Leonildo Campos (2006). Ou seja, não teriam a religião como principa l 

bandeira para se elegerem e nem como norteador da atividade política. Seria, essa 

caracterização, ou seja, essa ação predominantemente secular dos políticos que se 

identificam como evangélicos um avanço na História? Estariam os pentecostais seguros 

de seu lugar no mundo, a ponto de não possuírem atitudes religiosas dentro da casa 

legislativa goiana?  

 Ou o campo político seria essa “força vampirizadora” como citada por Ari Pedro 

Oro e Rosilene Schoenfelder, relembrando Renato Janine Ribeiro e estaria sucumbindo 

os políticos religiosos à pratica predominante secular, políticos estes eleitos pela religião 

devido a uma descrença pela política evidente na democracia brasileira?  

 Essas seriam questões a serem investigadas em outro momento, já que este 

trabalho não esgota as questões a serem feitas sobre a política e religião no estado de 

Goiás.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esse trabalho tratou de religião e política no estado de Goiás. Para a discussão do 

tema, foi necessário achar a gênese desse processo de separação da religião da política , 

encontrado aqui, no processo de racionalização e separação das esferas sociais em Weber. 

Processo tal que Weber denominou de desencantamento do mundo. O desencantamento 

do mundo, como foi visto, possui dois sentidos: o sentido de perda de sentido e de 

desmagificação. A perda de sentido se dá através da ciência que explica e pode prever 

agora os processos naturais que envolvem a vida humana. A desmagificação tem a ver 

com o próprio aparecimento da religião, em que torna racionalizada a forma de lidar com 

o sobrenatural.  

 Assim, viu-se que esse trabalho tratou esse processo de desencantamento do 

mundo, que resultou em uma separação das esferas sociais da esfera religiosa, criando 

cada esfera agora uma lógica interna própria, resultando em um processo de 

secularização. Secularização foi tratado como a perda da centralidade da esfera religiosa 

como norteadora da vida social, sendo guiada, após o processo de desencantamento do 

mundo por visões racionais de mundo e principalmente, pela ciência. Nesse sentido, a 

esfera política também se afasta da esfera religiosa e, assim como as demais esferas, 

mantem uma autonomia relativa da religião. O processo específico desse afastamento e 

autonomia relativa da esfera política da esfera religiosa foi chamado, neste trabalho, de 

laicidade.  

 Laicidade como uma das relações possíveis entre religião e política, pois trata do 

processo de separação do Estado de uma religião oficial. Ou seja, da separação entre 

Estado e Igreja. O Estado não comportar uma religião oficial não significa que a relaçã o 

entre religião e política não possa acontecer. Nesse caso, para tratar disso, buscou-se 

principalmente autores como Casanova (2004, 2006) e Joanildo Burity (2001, 2006), que 

afirmam que a relação entre religião e política é possível e pode acontecer, principalmente 

em uma sociedade democrática. Dessa forma, a proibição desse envolvimento não seria 

uma atitude democrática.  
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 Assim, chegamos ao caso brasileiro, em que há separação constitucional entre 

Igreja e Estado, mas atores políticos religiosos se envolvem na política. Mas quais as 

consequências da inserção dos grupos religiosos na democracia brasileira? Grupos que 

estão ali garantidos por um direito constitucional democrático interferem até que ponto 

na conquista de direitos de outros grupos minoritários considerados laicos? 

 No caso especifico do trabalho, foram escolhidos os atores evangélicos que se 

inserem na política, já que apresentam uma participação cada vez maior e mais marcante 

na política nacional brasileira, com temas de atividades políticas muito ligadas a assuntos 

polêmicos e de interesse de outros grupos de representação, como o grupo feminista e os 

LGBTTs. Assim, perguntou-se se a participação de políticos evangélicos também tem se 

mostrado marcante no cenário goiano, já que Goiás, aqui tratado como região de fronteira 

(MORAIS, 2003, 2007), é berço de referências evangélicas na política nacional, como 

João Campos e é berço da igreja de Eduardo Cunha, nome tão polêmico no Congresso 

Nacional, inclusive com projetos na Frente Parlamentar Evangélica.  

 Para compreender melhor a situação dos evangélicos na política nacional e na 

política estadual, foi feito, no segundo capitulo, um levantamento histórico dos 

protestantes no Brasil. Foi retratado desde a chegada de missionários protestantes em 

território brasileiro até o surgimento de igrejas pentecostais no Brasil. Nesse caso, foram 

abordadas as três ondas de surgimento pentecostal no Brasil, tendo como referência 

principal Paul Freston (1993). Também é através de Freston (1993) que se destacam a 

inserção dos protestantes na política brasileira, primeiramente os protestantes 

considerados históricos, a fim de conseguirem políticas laicas e um Estado brasileiro 

também laico, com liberdade religiosa e, depois, os pentecostais, que hoje são 

predominantes na política nacional do meio evangélico.  

 Além da demonstração da entrada dos protestantes em território brasileiro e a 

entrada dos mesmos na política nacional, foi considerada também a história de sua 

migração para terras goianas. Foi retratada a chegada dos protestantes no centro-oeste 

brasileiro, assim como sua fixação aqui. Essa fixação foi facilitada pelo fato que Itelvides 

Morais (2003, 2007) chamou de região de fronteira, visto que Goiás e todo o centro-oeste 

eram territórios interioranos em que passavam por aqui todas as culturas do Brasil daquela 

época. Eram então regiões de fronteiras, tendo a população goiana maior facilidade de se 

tornarem adeptos de novas religiões que lhes era apresentada.  
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 O foco na demonstração da inserção protestante em Goiás foi avaliar as igrejas as 

quais os sujeitos de pesquisa dessa dissertação são membros, ou seja, da Fonte da Vida e 

da Assembleia de Deus. Isso para ver se a própria filosofia da igreja interferiu na vontade 

dos sujeitos como políticos ou se interferiu na sua atividade política, nas escolhas de 

processos de leis por eles trabalhados na Assembleia Legislativa do estado de Goiás no 

período estudado.  

 Nesse sentido, investigou-se a gestão de 2011 a 2014 na Assembleia Legislat iva 

do estado de Goiás e foram encontrados três políticos que se identificaram publicamente 

como evangélicos em suas descrições de perfis no site da Assembleia. Foram eles: Fábio 

Sousa, Lincoln Tejota e Luiz Carlos do Carmo. Assim, foram investigados sua prática 

política em cinco etapas: motivação política, atividade política, apoio da igreja, moral 

religiosa e laicidade. Isso para saber até que ponto a presença desses atores políticos 

religiosos influenciam de forma a quebrar os princípios da laicidade (tolerância e 

liberdade religiosa).  

 Dessa forma, constatou-se que a motivação religiosa dos participantes da pesquisa 

foi predominantemente secular, ou seja, a motivação principal não foi baseada na religião 

e nenhum deles saiu com candidatura oficial das igrejas em que frequentam. Por isso, não 

obtiveram apoio financeiro da igreja e a filiação religiosa, segundo os entrevistados, não 

foi crucial nas suas eleições, apesar de terem tido votações significativas dos ministér ios, 

mas essa não se demonstrou decisiva. A atividade política desses políticos se mostrou de 

forma secular predominantemente, sendo que as pautas da grande maioria dos projetos 

foram pautas não ligadas à temas religiosos. Ainda assim, dos projetos avaliados e que 

tiveram alguma relação com religião, foi constatado que houve respeito a liberdade 

religiosa e tolerância, princípios da laicidade aqui apontados.  

 Por outro lado, interessante foi notar que a moral religiosa deve ser trazida para a 

prática política na opinião dos pesquisados no seguinte sentido. Devem ser trazidas como 

ética humana geral, como princípios a guiar o comportamento político de forma geral e 

não legislar sobre princípios que a igreja defende. Isso demonstrou uma ética, na visão 

dos políticos evangélicos diretamente ligada a moral cristã. Entretanto, não se ligam a 

comissões em que há conflito dessa moral religiosa com a prática da representação. Ou 

seja, não participaram, no período de 2011 a 2014 a comissão de Direitos Humanos, por 

exemplo, em que há a luta por direito de minorias que muitas vezes vão contra a princíp ios 

religiosos. Assim, mostrou-se que os políticos evangélicos goianos, que fizeram parte da 
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Assembleia Legislativa do estado de Goiás no período referido não influencia ram para a 

perda dos princípios laicos de tolerância e liberdade religiosa. 

 Apesar disso, o posicionamento dos atores políticos religiosos ainda foi 

considerado conservador em relação a temas como aborto e casamento homoafet ivo. 

Posições estas ancoradas em preceitos bíblicos e não em fatos baseados na realidade 

social.  
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ANEXO I 

Bancada Evangélica do Congresso Nacional 2011-2015 

Parlamentares Partido UF Igreja 

Anderson Ferreira Rodrigues PR PE 
Assembleia de 

Deus 

André Zacharow PMDB PR Igreja Batista 

Andréia Zito PSDB RJ Igreja Maranata 

Antônia Luciléia PSC AC 

Assembleia de 

Deus 

Antônio Carlos Martins de Bulhões PRB SP 

Igreja Universal 

do Reino de 
Deus 

Arolde de Oliveira PSDB RJ Igreja Batista 

Aureo Lidio Moreira Ribeiro SD RJ Metodista 

Benedita PT RJ 

Assembleia de 

Deus 

Bruna Furlan PSDB SP 
Congregação 

Cristã do Brasil 

Davi Alves Silva Júnior PR MA -** 

Dr. Adilson Soares PR RJ Igreja Batista 

Rodrigo Moreira Ladeira Grilo SD MG 

Igreja 
Internacional da 
Graça de Deus 

Edinho Araújo PMDB SP 
Igreja 

Presbiteriana 

Edmar Arruda PSC PR 

Igreja 

Presbiteriana 

Eduardo Cunha PMDB RJ 

Igreja Sara Nossa 

Terra 

Erivelton Santana PSC BA 
Assembleia de 

Deus 

Fátima Pelaes PMDB AP 
Assembleia de 

Deus 
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Delegado Francischini SD PR 

Assembleia de 

Deus 

Fernando Torres PSD BA - 

Filipe Pereira PSC RJ 
Assembleia de 

Deus 

Francisco Floriano de Sousa Silva PR RJ 

Mundial do 

Poder de Deus 

Garotinho PR RJ 

Igreja 

Presbiteriana 

George Hilton PRB MG 

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

Henrique Afonso PV AC 

Igreja 

Presbiteriana 

Dona Íris Rezende PMDB GO Cristã Evangélica 

Jefferson Campos PSD SP 

Igreja do 

Evangelho 
Quadrangular 

João Campos PSDB GO 
Assembleia de 

Deus 

Johnathan Pereira de Jesus PRB RR 

Igreja Universal 

do Reino de 
Deus 

Jorge Tadeu Mudalen DEM SP 
Internacional da 
Graça de Deus 

Josué Bengston PTB PA 

Igreja do 

Evangelho 
Quadrangular 

Laércio Oliveira SD SE 
Igreja 

Presbiteriana 

Lauriete Rodrigues PSC ES 

Assembleia de 

Deus 

Leonardo Quintão PMDB MG 

Igreja 

Presbiteriana 

Liliam Sá PROS RJ 
Assembleia de 

Deus 

Lincoln Portela PR MG Igreja Batista 
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Lourival Mendes da Fonsceca Filho PTdoB MA Igreja Batista 

Fábio Rodrigues de Oliveira PROS PB - 

Carlos Humberto Mannato PDT ES Cristã Maranata 

Marcelo Theodoro de Aguiar DEM SP Igreja Renascer 

Márcio Marinho PRB BA 

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

Marco Feliciano PSC SP 

Assembleia de 

Deus 

Marcos Rogério PDT RO 
Assembleia de 

Deus 

José Olimpio Silveira Moraes PP SP 
Missionário do 
Poder de Deus 

Nilton Balbino PTB RO - 

Onyx Lorenzoni DEM RS Igreja Luterana 

Otoniel Lima PRB SP 

Igreja Universal 

do Reino de 
Deus 

Oziel Alves de Oliveira PDT BA - 

Francisco Eurico da Silva PSB PE 
Assembleia de 

Deus 

Roberto de Lucena PV SP 
O Brasil para 

Cristo 

Pastor Paulo Freire PR SP 
Assembleia de 

Deus 

Ronaldo Fonsceca PROS DF 

Assembleia de 

Deus 

Roseane Cavalcante de Freitas PTdoB AL - 

Raimundo Sabino Castelo Branco PTB AM 
Assembleia de 

Deus 

Sérgio Brito PSD BA Igreja Batista 

Silas Brasileiro PMDB MG - 

Silas Câmara PSD AM 

Assembleia de 

Deus 
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Stefano Aguiar dos Santos PSB MG - 

Sueli Vidigal PDT ES - 

Takayama PSC PR 

Assembleia de 

Deus 

Vaz de Lima PSDB SP - 

Zacarias Vilharba PP PE - 

Vitor Paulo Araújo PRB RJ 

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

Walney da Rocha PTB RJ - 

Walter Tosta PSB MG Igreja Batista 

Washington Reis PMDB RJ Nova Vida 

Weliton Prado PT MG 

Assembleia de 

Deus 

Zé Vieira PROS MA 
Assembleia de 

Deus 

Zequinha Marinho PSC PA 
Assembleia de 

Deus 

Senadores (2011-2019) Partido UF Igreja 

Senador Walter Pinheiro PT BA Igreja Batista 

Senador Magno Malta PR ES Igreja Batista 

Senador Marcelo Crivella PRB RJ 

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

*Fonte das nomeações: http://www.fpebrasil.com.br/portal/index.php/os-deputados . Acesso 
em: 05/06/2015.  

**Não foram encontrados a denominação em que os deputados pertencem.   
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ANEXO II 

Bancada Evangélica do Congresso Nacional de 2015 - 2019 

Deputados federais Partido UF Igreja 

Silas Câmara PSD  AM Assembleia de Deus 

Irmão Lázaro PSC BA Novo Músico Batista 

Márcio Marinho PRB BA Igreja Universal do Reino de Deus 

Sérgio Brito PSD BA Batista 

Erivelton Santana PSC BA Assembleia de Deus 

Ronaldo Martins PRB CE Igreja Universal do Reino de Deus 

Ronaldo Fonsceca  PROS DF Assembleia de Deus 

Sérgio Vidigal PDT ES Batista 

Manato  SD ES Cristã Maranata 

Fábio Sousa PSDB GO Fonte da Vida 

João Campos PSDB GO Assembleia de Deus 

Lincoln Portela PR MG Batista 

Leonardo Quintão PMDB MG Presbiteriana 

Stefano Aguiar PSB MG Eavngelho Quadrangular 

George Hilton PRB MG Igreja Universal do Reino de Deus 

Weliton Prado PT MG Assembleia de Deus 

Julia Marinho PSC PA Assembleia de Deus 

Josué Bengston PTB PA Evangelho Quadrangular 

Pastor Eurico PSB PE Assembleia de Deus 

Anderson Ferreira PR PE Assembleia de Deus 

Rejane Dias PT PI Batista  

Christiane Yared PTN PR Catedral do Reino de Deus 

Takayama  PSC PR Assembleia de Deus 

Delegado Francischini SD PR Assembleia de Deus 

Edmar Arruda PSC PR  Presbiteriana 
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Clarissa Garotinho PR RJ Metodista 

Eduardo Cunha PMDB RJ Sara Nossa Terra 

Sóstenes Cavalcante PSD RJ Assembleia de Deus 

Washington Reis PMDB RJ Nova Vida 

Aureo SD RJ Metodista 

Arolde de Oliveira PSD RJ Batista 

Benedita PT RJ Assembleia de Deus 

Francisco Floriano PR RJ Mundial do Poder de Deus 

Marcos Soares PR RJ Evangelho Quadrangular 

Antônio Jácome PMN RN Assembleia de Deus 

Nilton Capixaba PTB RO Assembleia de Deus 

Marcos Rogério PDT RO Assembleia de Deus 

Jhonatan de Jesus PRB RR Igreja Universal do Reino de Deus 

Onyx Lorenzoni DEM RS Luterano 

Ronaldo Nogueira PTB RS Assembleia de Deus 

Pastor Jony PRB SE Igreja Universal do Reino de Deus 

Laercio Oliveira SD SE Presbiteriana 

Marco Feliciano PSC SP Assembleia de Deus 

Jorge Tadeu Mudalen DEM SP Internacional da Graça de Deus 

Bruna Furlan PSDB SP Congregação Cristã no Brasil  

Jefferson Campos PSD SP Evangelho Quadrangular 

Missionário José Olimpio PP SP Mundial do Poder de Deus 

Antonio Bulhões PRB SP Igreja Universal do Reino de Deus 

Pastor Gilberto Nascimento PSC SP Assembleia de Deus 

Edinho Araujo PMDB SP Presbiteriana 

Paulo Freire PR SP Assembleia de Deus 

Roberto de Lucena PV SP O Brasil para Cristo 

Senadores (2011-2019) Partidos UF Igreja 
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Senador Walter Pinheiro PT BA Igreja Batista 

Senador Magno Malta PR ES Igreja Batista 

Senador Eduardo Lopes (Marcelo 

Crivella) PRB RJ Igreja Universal do Reino de Deus 

*Fonte das nomeações: http://www.eleicoeshoje.com.br/composicao-da-bancada-

evangelica-de-2015-2019/. Acesso em 06/06/2015.  

  

http://www.eleicoeshoje.com.br/composicao-da-bancada-evangelica-de-2015-2019/
http://www.eleicoeshoje.com.br/composicao-da-bancada-evangelica-de-2015-2019/
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ANEXO III 

Projetos de lei 2011/2014 

Fábio Sousa  

Projetos seculares 

Utilidade pública 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Declara de utilidade pública a 
entidade Associação Goiana 
de Artes Visuais – AGAV com 

sede no município de Goiânia.  2013001435 17/04/2013 

Aprovado e 

arquivado. 

Declara de utilidade pública o 

Instituto Ipê, com sede no 
município de Caiapônia – GO. 2014002856 26/08/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de utilidade pública a 

Associação de Pais e Amigos 
dos excepcionais de 

Pirenópolis, com sede no 
município de Pirenópolis – 
GO.  2014002860 26/08/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de utilidade pública a 
Associação Civil de Direito 

Privado, sem fins lucrativos, 
denominada Comunidade 
Terapêutica Viva a Vida, com 

sede no município de Caldas 
Novas – GO. 2013004191 08/11/2013 

Aprovado e 
arquivado.  

Declara de utilidade pública a 
Associação Arte e Cultura de 
rua ONG, com sede no 

município de Itaberaí - GO.  2014000717 25/02/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Declara de utilidade pública a 

Fundação Alô Criança de 
Assistência infantil, no 
município de Goianésia - GO.  2011002575 22/06/2011 Aprovado. 

Declara de utilidade pública a 
entidade Centro de 

Reabilitação e Restauração 
Libertadores de Sião – CRLS, 
no município de Goiânia – 

GO.  2011002577 22/06/2011 Aprovado. 
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Declara de utilidade pública a 

Associação Civil de direito 
privado, denominada Ordem 

dos Advogados do Brasil – 
Seção Goiás, com sede no 
município de Goiânia – GO.  2012003404 29/08/2012 Aprovado.  

Direitos do servidor público 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a concessão dos 
benefícios fiscais que 
especifica. 2014004020 17/12/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Dispõe sobre a concessão de 
benefícios fiscais aos oficia is 

de justiça do estado de Goiás.  2013004609 11/12/2012 

Aprovado e 

arquivado. 

Da Assembleia 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Altera a resolução nº 1218, de 
3 de Julho de 2007, que institui 

o regimento interno da 
Assembleia Legislativa do 
estado de Goiás. – Projeto de 

resolução nº 18 2011003412 24/08/2011 Aprovado. 

Altera a resolução nº1218, de 3 

de Julho de 2007, que institui o 
regimento interno da 
Assembleia Legislativa do 

estado de Goiás. – Projeto de 
resolução nº 02.  2011001087 24/03/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Dispõe sobre a utilização de 
prêmios ou créditos de 
milhagem oferecidos pelas 

companhias de transporte 
aéreo, nos casos em que as 

passagens forem adquiridas 
com recursos do erário.  2011000706 25/02/2011 

Aprovado e 
arquivado.  

Individual 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Resolução de licença 2013004353 25/11/2013 

Aprovado e 

arquivado. 

Licença para realizar viagem 
ao exterior 2012004006 23/10/2012 

Aprovado e 
arquivado. 
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Direito da criança e do 

adolescente    

Proíbe, no estado de Goiás, a 

venda, a oferta, o 
fornecimento, a entrega e a 
permissão de consumo de 

bebida alcóolica, ainda que 
gratuitamente, aos menores de 

18 (dezoito) anos de idade, e 
dá providências correlatas. – 
Projeto de lei nº 311 2011003289 16/08/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Proíbe no estado de Goiás, a 
venda, a oferta, o 

fornecimento, a entrega e a 
permissão de consumo de 
bebida alcóolica, ainda que 

gratuitamente, aos menores de 
18 (dezoito) anos de idade, e 

dá providencias correlatas. – 
Projeto de lei nº 324 2011003414 24/08/2011 Arquivado. 

Direto do cidadão 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Institui o código de direitos, 

garantias e obrigações do 
contribuinte no estado de 
Goiás. 2011004503 27/10/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Direito do consumidor 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Proíbe a cobrança por 
maternidades particulares, 
para permitir que o pai ou 

acompanhante assista ao parto 
no centro obstétrico. 2011001720 04/05/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Segurança 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Estabelece normas para a 

realização de eventos públicos 
ou privados, mediante o 

cumprimento de requisitos que 
garantam segurança ao público 
participante e a comunidade 

em geral. 2013001088 26/03/2013 

Aprovado e 

arquivado. 
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Altera a lei nº18.363 de 06 de 

Janeiro de 2014, que 
estabelece normas para a 

realização de eventos públicos 
ou privados, mediante o 
cumprimento de requisitos que 

garantam segurança ao público 
participante e à comunidade 

em geral. 2014000592 20/02/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Saúde 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Introduz alterações à lei nº 
16.533, de 12 de Maio de 

2009, que proíbe a realização 
dos exames que especifica e dá 
outras providências.  2014003866 03/12/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Educação 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Altera a lei nº17.685 de 29 de 
Junho de 2012 e dá outras 
providências 2013004250 13/11/2013 

Aprovado e 
arquivado. 

Concessão de título 

honorífico 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Concede título honorífico de 
cidadania especifica 2013002898 09/08/2013 

Aprovado e 
arquivado. 

Projetos religiosos  

 
Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Institui no calendário oficial de 
eventos do estado a Marcha 
para Jesus.  2014001671 06/05/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de utilidade pública a 
Associação Quadrangular de 

apoio a criança e ao 
adolescente, e apoio espiritua l 
a população de Silvânia e 

região, com sede no munic íp io 
de Silvânia – GO.  2014004014 17/12/2014 

Aprovado e 
arquivado. 
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ANEXO IV 

Projetos de lei 2011/2014 

Luiz Carlos do Carmo   

Projetos seculares 

Utilidade pública 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Declara de utilidade pública 
estadual a entidade “Brigada 
de combate a incêndio 

florestal”, com sede no 
município de Caldas Novas – 

GO.  2014004023 17/12/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Declara de utilidade pública 
estadual “A casa de 

recuperação há esperanças 
sem drogas”, com sede no 

município de Caldas Novas – 
GO. 2014004025 17/12/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de utilidade pública 

estadual a Associação 
Comunitária e Cultural de Bela 

Vista de Goiás – Cultural Bela 
Vista, com sede no munic íp io 
de Bela Vista de Goiás – GO. 2013001105 26/03/2013 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de utilidade pública 
estadual a entidade A 

Associação Mão Amiga, com 
sede no município de Acreúna 
– Go.  2011000742 01/03/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Declara de entidade pública 
estadual a entidade ASTRUS – 

Associação dos trabalhadores 
do município de Uirapuru – 
GO, com sede no município de 

Uirapuru – GO.  2014001895 19/05/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Direito do consumidor 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Proíbe a exigência de caução 
de qualquer natureza para 

internação de pessoas em 
hospitais ou clínicas da rede 

2012003020 01/08/2012 

Aprovado e 

arquivado. 
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privada no estado de Goiás, 

nas hipóteses especificadas. 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos cartórios 
de registro de títulos e 
documentos, informar sobre 

operações de compra e venda 
ou de qualquer outra forma de 

transferência de propriedade 
de veículos automotores aos 
órgãos de trânsito do estado de 

Goiás, na forma que especifica 
e dá outras providências. 2012003222 15/08/2012 

Aprovado e 
arquivado. 

Dispõe sobre o tempo máximo 
de espera para os atendimentos 
nos caixas dos supermercados 

e assemelhados do estado de 
Goiás que especifica e dá 

outras providências. 2013004530 05/12/2013 

Rejeitado e 

arquivado. 

Dispõe sobre obrigatoriedade 
das empresas que explora o 

comércio eletrônico de vendas 
coletivas no âmbito no estado 

de Goiás, a manter serviço 
telefônico de atendimento ao 
consumidor gratuito de acordo 

com as normas de decreto 
federal nº 6523/2008 e dá 

outras providências.  2012003952 17/10/2012 Vetado e arquivado. 

Dispõe sobre as formas de 
divulgação das promoções de 

produtos alimentícios com 
menos de um mês para o 

término da validade no estado 
de Goiás. 2012000812 07/03/2012 

Apensado ao 

processo 2011002066 
e arquivado. 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da 
apresentação de informações 

sobre o café torrado e moído 
na embalagem do produto.  2012001002 20/03/2012 Arquivado. 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de análise e 
registro da lista de material 

escolar, e dá outras 
providências. 2012001353 11/04/2012 

Rejeitado e 
arquivado. 
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Regras que estabelece critérios 

de transparência para a 
cobrança de dívidas dos 

consumidores do estado de 
Goiás e dá outras 
providências. 2012001587 25/04/2012 

Rejeitado e 
arquivado. 

Dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos 

fornecedores de serviços a 
disponibilizarem nas faturas 
ou boletos o endereço e o 

telefone da sede do 
estabelecimento e dá outras 

providências.  2012003861 09/10/2012 Apensado. 

Dispõe sobre a informação aos 
consumidores sobre os riscos 

referentes ao parcelamento em 
excesso no crediário, 

disponibilizado pelo comércio 
do estado de Goiás, na forma 
que especifica, e dá outras 

providências. 2012004668 11/12/2012 

Rejeitado e 

arquivado. 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos 
fornecedores de bens e 
serviços, localizados no estado 

de Goiás, a fixar data e turno 
para entrega dos produtos ou 

realização dos serviços aos 
consumidores, na forma que 
especifica e dá outras 

providências. 2012004520 04/12/2012 

Aprovado e apensado 
ao projeto 

2011002838. 

Direitos do cidadão 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre o tempo máximo 
de espera para o atendimento 

nos cartórios de registro de 
títulos e documentos, 

tabelionatos de notas, e 
protesto do estado de Goiás na 
forma que especifica e dá 

outras providências. 2012003850 09/10/2012 

Aprovado e apensado 
ao projeto 

2011004452. 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de 
cartaz por parte dos cartórios 
de registro civil, informar 

2012003575 11/09/2012 Aprovado e apensado. 
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sobre gratuidade de 

emolumentos pelo registro 
civil, assento de óbito e 

certidões de nascimento nos 
termos que especifica.  

Dispõe sobre isenção tributária 

à vítima e aos parentes de 
primeiro grau de vítimas de 

crimes de homicíd io, 
latrocínio, roubo, furto e 
estupro, cometidos em todo 

território do estado de Goiás 
na forma que especifica e dá 

outras providências.  2014001413 11/04/2014 Arquivado. 

Dispõe sobre a divulgação de 
informação através da internet 

no portal do DETRAN-GO, 
aos proprietários de veículos 

apreendidos e removidos para 
os pátios de todo o estado e dá 
outras providências. 2012001357 11/04/2012 

Aprovado, apensado 

ao processo 
2012002719 e 

arquivado. 

Dispõe sobre a proibição de 
realização de concursos 

públicos exclusivamente para 
a formação de cadastro de 
reserva em todo o estado de 

Goiás, na forma que especifica 
e dá outas providências. 2013003896 16/10/2013 

Apensado ao 

processo 
2013003447. 

Diretos humanos 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a reserva de 

mesas e cadeiras em praças de 
alimentação e restaurantes no 

estado de Goiás 2012002704 04/07/2012 

Apensado ao 
processo 

2011002583. 

Dispõe sobre qualquer forma 
de discriminação em virtude 

de raça, sexo, cor, origem, 
condição social, idade, porte 

ou presença de deficiência e 
doença não contagiosa por 
contato social no acesso aos 

elevadores do estado de Goiás, 
na forma que especifica e dá 

outas providências.  2013002066 05/06/2013 Aprovado. 
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Direitos da criança e do 

adolescente 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da 
comunicação por parte dos 
hospitais, clinicas e postos de 

saúde que integram as redes 
públicas e privadas de saúde 

no estado de Goiás, das 
ocorrências envolvendo 
embriaguez e/ou consumo de 

drogas por criança ou 
adolescente, na forma que 

especifica.  2013004014 29/10/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Educação 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Cria, no âmbito do sistema de 
ensino do estado de Goiás, o 

“Programa escola sem 
partido” que dispõe sobre os 
deveres dos professores no 

exercício de sua profissão em 
todo o território do estado de 

Goiás na forma que especifica, 
e dá outras providências.  2014002861 26/08/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Dispõe sobre medidas para 

identificação e tratamento da 
dislexia na rede estadual de 

educação e dá outras 
providências. 2012000652 28/02/2012 

Aprovado e apensado 

ao processo 
2011001837. 

Segurança 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a proibição de 

remontagem do veículo sobre 
chassi baixado e a venda das 
peças deste no âmbito do 

estado de Goiás, na forma que 
especifica e dá outras 

providências. 2013004256 13/11/2013 

Aprovado e 

arquivado. 

Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de câmeras de 

filmagens em 
estabelecimentos que 

2012002113 31/05/2012 

Rejeitado e 

arquivado. 
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funcionam 18:00hs às 06:00hs 

e dá outras providências. 

Infraestrutura 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a largura mínima 
das estradas vicinais em todo 

território rural do estado de 
Goiás e dá outras providências 

nos termos que especifica. 2012003862 09/10/2012 

Rejeitado e 

arquivado. 

Saúde 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre programa de 
combate e prevenção ao câncer 

de pele e dá outras 
providências. 2011000693 25/02/2011 Aprovado. 

Fiscalização 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a 

obrigatoriedade atribuída ao 
DETRAN-GO de fazer constar 
no CRLV (certificado de 

registro e licenciamento de 
veículo) o valor venal e 

alíquotas aplicadas e dá outras 
providências no estado de 
Goiás. 2012002703 04/07/2012 

Rejeitado e 
arquivado. 

Individual 

Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Requer licença para 
empreender viagem ao 
exterior no período de 08 a 26 

de Maio de 2014, com 
recursos próprios.  2014001661 05/05/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Projetos religiosos 

 
Número do 

processo 

Data de 

autuação Situação do processo 

Dispõe sobre a cobrança de 
ICMS nas contas de serviços 

públicos estaduais às igrejas e 
templos de qualquer culto 
localizados no estado de 

Goiás, na forma que 
2012004330 20/11/2012 Aprovado. 
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especifica, e dá outras 

providências.  
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ANEXO V 

Projetos de lei 2011/2014 

Lincoln Tejota  

Projetos seculares 

Utilidade pública 

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Declara de utilidade 
pública a entidade 

Federação das 
Associações de 

benefícios do estado 
de Goiás, com sede 
no município de 

Goiânia, Goiás. 2014000607 20/02/2014 

Aprovado e 

arquivado. 

Declara de utilidade 
pública a entidade 

que especifica 
Associação 
Mineirense da 

Melhor Idade, com 
sede no município de 

Mineiros – GO. 2012001000 20/03/2012 Aprovado. 

Declara de utilidade 
pública a Sociedade 
de instrução e 

assistência social, 
com sede no 

município de 
Formosa – GO.  2012002314 13/06/2012 Aprovado. 

Declara de utilidade 

pública o Projeto 
cultural desportivo 
da criança e do 

adolescente – 
PROJETO 

CRESCER – com 
sede no município de 
Aparecida de 

Goiânia – GO. 2013002377 25/06/2013 

Retirado de pauta e 

arquivado. 

Declara de utilidade 
pública a Patrulha 

Ambiental de 
Inteligência -PAI, 

2014003212 07/10/2014 

Aprovado e 

arquivado. 
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com sede em 
Anápolis – GO.  

Declara de utilidade 

pública a instituição 
Desafio Jovem 
Restauração Shalom, 

com sede no 
município de 

Goiânia – GO.  2013003448 18/09/2013 

Aprovado e 

arquivado. 

Individual 

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Solicita licença para 

empreender viagem 
ao exterior 2012004007 23/10/2012 

Aprovado e 
arquivado. 

Requer licença para 
empreender viagem 

a Buenos Aires – 
Argentina, no 

período de 07 a 13 de 
Junho de 2011, com 
finalidade de 

participar de reunião 
entre o “Bloco 

brasileiro e o bloco 
argentino da União 
de Parlamentares 

sul-americanos e do 
Mercosul”.  2011002252 01/06/2011 Arquivado. 

Requer licença para 

empreender viagem 
à cidade de Boras, na 
Suécia, no período 

de 13 a 22 de 
Março/2013. 2013000754 06/03/2013 Arquivado. 

Requer licença para 

tratamento de saúde, 
pelo período de sete 

dias, a partir do dia 
14/10/2014.  2014003312 14/10/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Requer licença para 
apreender viagem ao 

exterior 2014003637 11/11/2014 Arquivado. 

Requer licença para 
empreender viagem 

2013004329 21/11/2013 Arquivado. 
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ao exterior, no 
período de 20 a 29 de 

Novembro de 2013, 
com recursos 
próprios. 

Ambiental 

Número do 

processo  Data de autuação  

Situação do 

processo 

Dispõe sobre ações 
de combate ao 

mosquito 
transmissor da 

dengue aedes 
aegypti -  no estado 
de Goiás.  2011004770 17/11/2011 

Aprovado e recebe 
como apensado o 

projeto 2012004799.  

Obriga a introdução 

gradual de papel 
reciclado pela 

administração 
pública estadual, na 
forma que especifica. 2012001601 25/04/2012 

Aprovado e 
arquivado. 

Obriga a introdução 

gradual do uso de 
papel reciclado na 

confecção de 
material de 
campanha a ser 

utilizado nas 
eleições, na forma 

que especifica. 2012001602 25/04/2012 Arquivado. 

Altera a lei 14.248, 
de 29 de Julho de 
2002, que dispõe 

sobre a política 
estadual dos resíduos 

sólidos e dá outras 
providências. 2011001838 10/05/2011 

Rejeitado e 
arquivado. 

Direitos do cidadão 

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Dispõe sobre 
parcelamento do 
imposto sobre 

propriedade de 
veículos 

automotores – IPVA, 
para servidores 

2013001431 17/04/2013 Arquivado. 
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públicos do estado de 
Goiás.  

Dispõe sobre o 

parcelamento de 
taxas praticadas pelo 
DETRAN-GO para a 

prestação de serviços 
referentes a emissão 

da carteira nacional 
de habilitação 
(CNH).  2012001603 25/04/2012 Aprovado. 

Institui 
obrigatoriedade dos 
hospitais, casas de 

saúde, prontos-
socorros, 

ambulatórios e 
demais unidades de 
atendimento à saúde 

do estado de Goiás, a 
afixarem em local 

visível, informações 
sobre os médicos 
plantonistas, escalas 

de plantões 
disponíveis nas 
respectivas unidades 

e dá outras 
providências.  2013003367 11/09/2013 

Aprovado e 
arquivado. 

Proíbe que as 

empresas 
concessionárias de 

serviços públicos de 
energia elétrica e 
água façam o corte, 

por falta de 
pagamento de contas 

de fornecimento 
residencial de seus 
serviços após as 16hs 

das sextas-feiras, 
sábados, domingos e 

nas datas em que 
forem suspensos os 
serviços bancários. 2011003958 28/09/2011 

Retirado de pauta e 
arquivado. 



133 
 

Educação 

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Institui o programa 

estadual para 
identificação e 
tratamento de 

transtornos de 
aprendizagem na 

rede oficial de 
educação e dá outras 
providências 2011001837 10/05/2011 

Aprovado e 
arquivado. 

Altera a lei 
complementar nº 26, 
de 28 de Dezembro 

de 1998, que dispõe 
sobre as diretrizes e 

bases do sistema 
educativo do estado 
de Goiás. 2012001586 25/04/2012 

Aprovado e 
arquivado. 

Nomeação de título 

honorífico  

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Concede título 
honorífico de 

cidadão goiano a 
João Roberto 
Rodrigues. 2014001888 20/05/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Concede título 

honorífico de cidadã 
goiana a Lena 

Castello Branco 
Ferreira de Freitas. 2014001680 06/05/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

Fiscalização do 

poder executivo 

Número do 

processo Data de autuação 

Situação do 

processo 

Regulamenta a 
chamada pública, 
formalização, 

prestação de contas e 
fiscalização dos 

contratos de gestão 
formados pelo estado 
de Goiás, de forma 

complementar a lei 
estadual nº 15.503, 

de 28 de Dezembro 
2011002839 06/07/2011 

Aprovado e 
arquivado. 
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de 2005, e dá outras 
providências. 

Projetos religiosos 

 

Número do 

processo Data de autuação  

Situação do 

processo 

Declara de utilidade 

pública a AME-
SEVA Associação 

Mantedora de 
Empreendimento de 
Serviços Ecumênico, 

Voluntário, Altruísta 
de Goiânia e região. 2014003478 28/10/2014 

Aprovado e 
arquivado. 

 

 


