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RESUMO 

 

O presente trabalho visa pesquisar e analisar a influência da religião evangélica na 
política do município de São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio de 
Janeiro. A escolha desse tema é em decorrência de algumas situações sociais de 
conflito ligadas a religião, especificamente das evangélicas (neo) pentecostais com 
as de matriz afro, o que gerou grande repercussão na cidade e na mídia, refletindo 
num intenso debate nas redes sociais e na sociedade civil. Assim, buscarei 
conhecer, através da análise desses casos, alguns dos efeitos desses conflitos, a 
utilização do discurso religioso e as categorias que são evocadas pelos políticos 
para dialogar com seu eleitorado evangélico, o seu objetivo e a influência na gestão 
pública. O caso mais emblemático será o da derrubada da casa onde nasceu a 
Umbanda, o que era contestado pelos Umbandistas e representantes que pediam 
seu tombamento como patrimônio e a concepção de um museu. No caso da “Praça 
da bíblia”, falarei sobre a série de conflitos com os jovens que utilizavam a praça e 
que foi aberta sobre protestos e ao som de um show de música gospel. O trabalho é 
focado na gestão da ex-prefeita Aparecida Panisset, que é declaradamente 
evangélica. Por fim, conclui com uma breve pesquisa sobre o quadro da atual 
câmara de vereadores da cidade. 
 

Palavras-chave: Religião – Política – Conflitos - Espaço público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to investigate and analyze the influence of the evangelical 
religion in the politics of the municipality of São Gonçalo, city of the metropolitan 
region of Rio de Janeiro. The choice of this theme is due to some social situations of 
conflict related to religion, specifically the (Neo) Pentecostal evangelicals with those 
of religion of African origin, which generated great repercussion in the city and in the 
media, reflecting in an intense debate in social networks and in the civil society. Thus, 
I will try to know, through the analysis of these cases, some of the effects of these 
conflicts, the use of religious discourse and the categories that are evoked by 
politicians to dialogue with their evangelical electorate, their purpose and influence in 
public management. The most emblematic case will be the one of the felling of the 
house where the Umbanda was born, which was disputed by the Umbandistas and 
representatives who demanded its tipping as patrimony and the design of a museum. 
In the case of "Bible Square", I will talk about the series of conflicts with the youth that 
used the square and that was opened on protests and to the sound of a concert of 
gospel music. The work is focused on the management of former mayor Aparecida 
Panisset, who is avowedly evangelical. Finally, he concludes with a brief survey of 
the current cadre of city councilors. 
 

 

Keywords: Religion – Policy – Conflicts - Public place 
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INTRODUÇÃO 
 

 Durante o ano de 2011, tive a oportunidade de participar como aluno de 

Ciências Sociais da UFF em Campos dos Goytacazes, do projeto desenvolvido no 

município pela Profa. Dra. Glaucia Mouzinho, a respeito dos conflitos decorrentes de 

“intolerância religiosa” nos espaços escolares. O projeto era financiado pela Faperj e 

coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula Miranda (UFF/Niterói), e teve a participação 

de alunos que também acompanharam o mesmo processo no município de Niterói e 

no Rio de Janeiro. 

A experiência no projeto me chamou a atenção para as relações existentes 

entre os grupos religiosos e os representantes políticos. No município de Campos, 

cursos de capacitação para professores de ensino religioso eram marcados por uma 

abordagem cristã, com conflitos explícitos onde os presentes exibiam suas 

discordâncias com qualquer viés afro religioso que fosse apresentado nos cursos. 

Ao mesmo tempo, o fato da prefeita ser ela mesma declaradamente evangélica, 

criava rumores entre professores de que essa poderia ser uma das razões pelas 

quais não se privilegiasse o pluralismo religioso. O ensino da história da África, 

também foco da nossa investigação, mostrava algumas orientações diferentes, 

segundo os grupos políticos existentes, também com forte presença da questão 

religiosa.  

Por razões pessoais, pedi transferência para o curso de Ciências Sociais de 

Niterói, mas continuei interessado em pesquisar o tema. Mantive assim, contato com 

os professores responsáveis pela pesquisa, assim como com os meus colegas. 

Talvez por esse interesse, pude observar as questões religiosas no município de 

São Gonçalo, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde resido e 

trabalho. Nesse contexto, tenho observado, há algum tempo, que as temáticas 

religiosas influenciam significativamente nas eleições gonçalenses.  

 Muito dos episódios aqui descritos são frutos de observações e experiências 

pessoais, pois, como dito anteriormente, resido na cidade; trabalhei na Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo e atualmente trabalho na Câmara Municipal de 

vereadores.  

 Essa inserção no poder público junto à experiência adquirida na graduação 

me proporcionou uma observação mais atenta sobre a relação entre religião e 

política. 
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 Um fato que despertou minha atenção ocorreu quando ainda nem pensava 

cursar ciências sociais, especificamente nas eleições de 2004, quando concorreu 

pela primeira vez a hoje ex-prefeita Aparecida Panisset (PDT1) com a até então líder 

das pesquisas, hoje conselheira de transportes do estado e ex-deputada estadual, 

Graça Mattos (MDB2). O quadro político que se desenhava dava como certa a vitória 

da ex-deputada, mas o panorama mudou radicalmente quando uma reportagem 

publicada no jornal “O São Gonçalo” – o de maior circulação da cidade-, afirmou que 

Graça Mattos era “Mãe de Santo”. O burburinho que se ouvia nas ruas era de que 

ela havia perdido os votos por ser “macumbeira” e Aparecida era uma “mulher de 

Deus”. Irei adentrar mais sobre essa questão na sessão dois deste trabalho, onde 

utilizei do método de observação participante, além de pesquisas em jornais que 

repercutiram os referidos episódios. 

 Quando, a partir de janeiro de 2017, passei a trabalhar na Câmara de 

Vereadores da cidade, essas relações ficaram ainda mais explícitas para mim e 

comecei a pensar nessa relação entre religião e política na cidade de São Gonçalo 

como um tema para minha monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais. 

Assim, esse trabalho trata dessa relação, focalizando especialmente nos conflitos 

entre religiões evangélicas, neopentecostais, com aquelas de matriz africana. 

Conflitos esses que têm se manifestado tanto no espaço público, como em praças 

da cidade, quanto na esfera pública, na própria câmara, nas eleições, entre outros 

âmbitos. Neste sentido, Luís Roberto Cardoso de Oliveira nos diz: 

 

A propósito, essa dificuldade brasileira induziu-me a propor uma distinção 
entre esfera e espaço públicos, como duas dimensões da vida social, 
vigentes nas sociedades modernas de uma maneira geral, mas que no 
Brasil teriam a peculiaridade de apresentarem-se de forma desarticulada. 
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, p.137)

3
. 

                                                           
1
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) é um partido político brasileiro. Foi fundando em 1979, logo 

após o início do processo de abertura política do regime militar, e é alinhado às ideologias trabalhistas 
e social democrata. Seus fundadores mais conhecidos são Brizola e a Presidenta Dilma Rousseff. 
Seu número eleitoral é o 12. 
2
O antigo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e atual MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) é o maior partido político brasileiro e com maior número de filiados, sendo 
2 355 472 filiados até maio de 2012, apesar de nunca ter elegido nenhum presidente da 
república através do voto direto. Fundado em 1980, possui uma orientação política centrista. É o 
partido do Presidente da República Michel Temer e seu código eleitoral é o 15. 
3
Para Oliveira a esfera pública englobaria “o universo discursivo onde normas, projetos e concepções 

de mundo são publicizadas e estão sujeitas ao exame ou debate público”, o espaço público estaria 
caracterizado “como o campo de relações situadas fora do contexto doméstico ou da intimidade onde 
as interações sociais efetivamente têm lugar” (Oliveira, 2002, p.12). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centrismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_eleitoral
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No Brasil há uma contradição na hegemonia na luta pela igualdade de direitos 

na esfera pública e a grande dificuldade de atuar com essas mesmas ideias nos 

espaços públicos (Cardoso de Oliveira, 2008). Interessa-me propor que, pelo caso 

estudado aqui, em São Gonçalo, tanto na esfera pública quanto no espaço público, 

há dificuldade na luta por esses direitos relativos à questão religiosa.  

Nesse sentido, também gostaria de destacar aqui que o objetivo do trabalho é 

evidenciar como o campo da religião influencia e/ou superpõe com o campo político, 

entendendo que são dois domínios que, na prática, acabam se complementando. 

Quero dizer com isso que não parto de uma visão normativa da política, mas 

pretendo mostrar como duas esferas idealmente separadas se relacionam na prática 

(Scotto, 2004)4. 

Para adentrar na questão da religião evangélica em São Gonçalo, iniciarei o 

trabalho fazendo um apanhado na primeira sessão sobre o crescimento da presença 

dessa religião e sobre um fenômeno mais recente como a forte imersão das igrejas 

evangélicas na esfera política do país, com as candidaturas e vitórias de políticos 

que se declaram evangélicos. Fenômeno esse que tem levado à formação das 

chamadas “bancadas evangélicas”. As mesmas aparecem constantemente 

envolvidas em debates “polêmicos”, como a legalização das drogas ou o direito da 

mulher ao aborto, entre outros. 

Na sessão dois, falarei da presença evangélica em São Gonçalo, observando 

a relação entre a religião protestante (evangélica) e a política do município de São 

Gonçalo, abordando os conflitos e desdobramentos gerados por essa relação.  

Na terceira e última sessão, apresento um panorama da atual configuração da 

Câmara de Vereadores da cidade, enfatizando a presença evangélica nas práticas e 

projetos apresentados. Para tanto, tomo como base minha experiência de 

observação participante na Câmara, enquanto assessor de um vereador.   

Assim, o trabalho de pesquisa se inicia nas eleições de 2004, quando a ex 

Prefeita Aparecida Panisset concorreu pela primeira vez, passando pelos seus dois 

mandatos e se conclui com uma análise da atual conjuntura da câmara municipal da 

cidade e na atuação de alguns parlamentares ligados a igrejas evangélicas. Nas 

conclusões, tento traçar algumas reflexões sobre a relação entre política e religião e 

como elas têm convivido de forma mais-ou-menos tensa na cidade analisada.  
                                                           
4
 Gabriela Scotto explicitou essa visão não normativa da política, através de sua etnografia sobre o 

campo do marketing político, mostrando como as fronteiras entre mercado e política são difusas.  
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CAPÍTULO 1 

 

FALANDO SOBRE RELIGIÃO NO BRASIL 

 
 Este capítulo tem a função de apresentar a temática da religião no Brasil com 

um recorte para a religião evangélica dando destaque para a expansão deste 

segmento religioso e seus rebatimentos na sociedade, especificamente para a 

participação destes na política. Para tanto, torna-se pertinente inicialmente pontuar 

sobre como este crescimento ocorreu e ainda ocorre, frente à dinâmica de um país 

que desde a sua colonização era compreendido quase que na sua totalidade 

enquanto católico.   

 

1.1 O FIM DA HEGEMONIA CATÓLICA 
 
 

 O quadro religioso brasileiro, levantado no último censo de 2010, demonstrou 

mudanças no país no que se refere à quantidade de pessoas católicas, onde essa 

sempre foi uma característica do mesmo desde a sua colonização5, ou seja, o Brasil 

era tido como um país de maioria católica, agora, é possível ver o crescimento 

exponencial daqueles que se declaram evangélicos e uma queda nos que se 

declaram católicos. Entretanto, este fato chama atenção no Brasil, uma vez que a 

religião evangélica tende a ser observada com diversas ramificações, ou seja, são 

diversas igrejas evangélicas que não tem a mesma base conforme o catolicismo, 

que é formado basicamente pela Igreja Católica Apostólica Romana Brasileira. 

 De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada no ano de 

2009, pode-se evidenciar que: 

 

Os evangélicos eram 20,4% dos brasileiros, crescendo exponencialmente. 
Um estudo da FGV (2011) aponta que as regiões historicamente mais 
pobres, o Norte e Nordeste rural, continuam católicas, enquanto que nas 
periferias das grandes cidades as novas igrejas pentecostais e os sem 
religião vêm crescendo. O estudo aponta também que o catolicismo tem 
perdido força no Brasil, com diminuição em média de 1% ao ano até agora, 

                                                           
5
 O número dos que se declaram católicos vinha crescendo até o senso de 2000, mas teve queda em 

2010, com crescimento daqueles que se declararam evangélicos. Todos os dados aqui: 
https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP60 
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passando para 68,4% em 2009, o que era 73,8% em 2003. A queda é lenta, 
porém constante (PAULA, 2012, s/p). 

 

 Desta forma, pode-se evidenciar que o número de pessoas que se declararam 

evangélicas aumentou de forma ampla e isso trouxe mudanças em diversos campos 

da nossa sociedade. Nesta perspectiva, Emerson Giumbelli (2007) afirma que: 

 

Nas últimas duas décadas, os evangélicos se tornaram os principais 
protagonistas de uma redefinição do religioso no Brasil. Esta é uma frase 
que certamente demanda uma precisão. Afinal, seria possível falar dos 
“evangélicos” em geral? De fato, uma das principais conquistas das ciências 
sociais também nas últimas duas décadas foi mostrar o quão diverso são 
esses representantes do protestantismo no Brasil. A ponto de se chegar a 
questionar se algumas das vertentes que se desenvolveram por aqui 
continuavam fiéis aos princípios protestantes criados na Europa no século 
XVI. Diversidade protestante, portanto, que torna fictícia qualquer 
“generalidade evangélica” Ficção, contudo, cheia de realidade, uma vez que 
a categoria genérica “evangélicos” se consolida exatamente no mesmo 
período em que se torna inegável a diversidade protestante. Essa 
construção funda-se, em parte, na leitura preponderante entre segmentos 
da sociedade brasileira que se interessam pelo o que vem acontecendo 
naquele campo (GIUMBELLI, 2007, p.149). 

 

 Ainda nesta direção, acrescenta-se que a religião protestante é algo 

amplamente diversificado, onde se pode verificar ainda com base nas colocações de 

Giumbelli (2007), que em seu texto ele se apropria de uma categoria nativa da Igreja 

Universal do Reino de Deus que nos anos de 1990 se firma como protagonista no 

que ela própria denomina de “evangélicos”, sem depender de concordâncias 

doutrinárias ou delegações políticas, mas resultado de sua atuação e de sua 

projeção na sociedade. (GIUMBELLI, 2007). 

A tensão gerada pela projeção desse segmento no país e sua introdução no 

espaço público nos remete as discussões sobre o estado laico, que é quando há um 

distanciamento do estado com a religião, o que seria uma forma de desvincular o 

público de grupos religiosos e dar um tratamento mais igualitário a todas as religiões, 

mas na prática, o que se tem visto através de estudos é que essa laicidade tem 

gerado novas disputas nos espaços públicos (MIRANDA, 2010). 

         Essa discussão é singular em nosso país, que ainda de maioria católica, 

carrega nos mais diversos espaços e instituições públicas, crucifixos pendurados em 

suas paredes, além da frase “Deus seja louvado” nas cédulas do Real. Na 

educação, por exemplo, é comum discussões sobre a inserção ou não do ensino 

religioso nas escolas públicas. Nesse sentido, Ana Paula Miranda diz: 
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Considerando que a laicidade é um processo político que se desenvolve a 
partir do Estado para delimitar seu afastamento em relação às religiões, 
torna-se relevante compreender como isso ocorre na prática, já que o fato 
de um Estado proclamar-se laico não significa o fim de conflitos entre 
Estado e religião, ao contrário, pode representar a explicitação de novas 
disputas, já que os cidadãos que professam alguma religião tendem a 
defender seus valores e interesses (MIRANDA, ANA PAULA, 2010, p.125) 

      

Diante da colocação acima, vale apontar que são nesses espaços que 

deveriam comportar todas as vertentes religiosas, que emergem os conflitos, que 

segundo Turner (2007) são pensados como momentos singulares, que podem 

produzir efeitos que permitem uma reflexão sobre as questões envolvidas nessas 

situações. É com o crescimento do número de evangélicos no país, que há a 

provável formação de novas disputas nesses espaços.         

Um ponto importante a se destacar desse crescimento evangélico é o uso dos 

meios de comunicação. Oro (2003) nos mostra ser esse um dos fatores decisivos 

para a expansão da religião no país. O referido autor cita a Igreja Universal do Reino 

de Deus, que é a base da sua pesquisa e que é proprietária dos mais variados 

meios de comunicação, como um canal de TV, jornais, rádios e outros que atingem 

grande parte do País e até outros continentes.  

Outro ponto importante a ser levantado, é o fato de que essa expansão dos 

(neo) pentecostais pode ter sido facilitada pela utilização de elementos similares às 

religiões afro-brasileiras (BOHN, 2004). Nesta direção, Simone Bohn afirma que: 

 

As religiões evangélicas pentecostais cresceram muito mais que as 
históricas. De acordo com alguns autores, o avanço do evangelismo 
pentecostal pode ter sido facilitado pelo fato de o pentecostalismo não se 
tratar de uma religião inteiramente estrangeira, já que contém alguns 
elementos que são similares às práticas mediúnicas das religiões afro-
brasileiras (BOHN, 2004, p.291). 

 

Assim com base em Bohn (2004), pode-se sinalizar que a ramificação (neo) 

pentecostal teve uma maior aceitação e, consequentemente, um maior crescimento 

no Brasil, devido à incorporação de elementos antes já utilizados nas religiões afro. 

A Igreja Universal, por exemplo, costuma fazer sessões de descarrego, de mau 

olhado ou águas e óleos com poderes de cura. 

Ainda como motivos do crescimento e expansão evangélica podem-se 

apontar as questões socioeconômicas do país. Segundo Fernandes (1998), o 
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crescimento exponencial dos evangélicos decorre, sobretudo, de escolhas feitas 

pelas camadas menos favorecidas da população. Pierucci e Prandi (1995) e Montero 

e Almeida (2000) também trabalham com a ideia que as condições indicativas de 

pobreza contribuem diretamente para esse crescimento de pessoas que se declaram 

(neo) pentecostais. 

Com base nos ensinamentos de Novaes (2001, apud Bonh, 2004) pode-se 

ainda observar que: 

 

Os evangélicos pentecostais, além de possuir membros entre as camadas 
sociais mais privadas de recursos financeiros, conseguem penetrar nas 
franjas da sociedade: em áreas que têm se mostrado inalcançáveis para 
outros segmentos religiosos. São setores sociais (e espaços geográficos) 
que, por sua precariedade de condições, revelam, por outro lado, a mais 

completa ausência do poder público (NOVAES (2001, apud BONH, 
2004, p.292). 

 

Verifica-se, a partir da colocação anterior uma interpretação possível de uma 

relação da ausência do poder público com a maior inserção e cooptação por parte 

dos (neo) pentecostais em regiões mais pobres e periféricas do País.  

Essa colocação vai ao encontro do que a professora Maria Campos Machado, 

do Núcleo de Religião, Gênero, Ação Social e Política, da escola de serviço social da 

UFRJ defende no artigo “Um Brasil de maioria evangélica”6, publicado no portal 

eletrônico Valor Econômico, onde a mesma afirma que os evangélicos estão indo 

onde o estado não vai atender as demandas básicas dos mais necessitados. A 

professora ainda diz que a igreja católica perde fiéis ao ser menos inclusiva, pois a 

igreja evangélica agregaria pessoas carentes ao seu corpo de pastores e líderes. Ela 

questiona o fato de se ver poucos padres negros, mas que seria mais comum se ver 

pastores e bispos negros, além de mulheres pastoras e bispas. A igreja evangélica 

teria criado, segundo ela, um caminho maior de inclusão e ascensão social com 

essas pessoas. 

A mesma professora, quando perguntada numa entrevista ao jornal “El País”7, 

sobre o motivo da religião evangélica ter crescido tanto entre os mais necessitados, 

respondeu:  

 

R. Temos um país com uma desigualdade econômica imensa e 
pouquíssima presença do Estado nas periferias urbanas, onde os serviços 

                                                           
6
 Leia o artigo completo: http://www.valor.com.br/cultura/5341121/um-brasil-de-maioria-evangelica 

7
 Leia o artigo completo: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/02/politica/1512221378_127760.html 
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públicos são extremamente deficitários. Especialmente na questão de saúde 
e de assistência social. É uma população extremamente carente de bens 
materiais e equipamentos urbanos e não tem para onde recorrer em caso de 
dificuldades. Você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade 
extremamente violenta: no momento de um tiroteio o que está aberto para a 
população é a porta das igrejas pentecostais. Eles oferecem um espaço 
público, de acolhimento, que vai, de uma certa maneira, preencher um vazio 
deixado pelo Estado. A igreja católica quando muito tem uma porta na 
sacristia aberta. As portas abertas são as da Universal, da Assembleia de 
Deus. É nesses lugares que a população carente encontra alguma acolhida 
e alguma possibilidade de construir uma rede social. Essas igrejas atraem 
principalmente mulheres, que estão ou na frente de chefia de família, ou que 
têm casos de banditismo ou alcoolismo dentro da família. Não têm espaço 
onde possam falar dos seus problemas e ser acolhidas e encaminhadas por 
um serviço de apoio e de assistência social (MACHADO, 2017, s/p). 

 
 

É preciso destacar que esse surgimento de um novo “modus operandi” 

protestante no país também vai ao encontro do desenvolvimento do capitalismo 

moderno. Nesta perspectiva pode-se remeter aos ensinamentos de Weber (1905) 

quando este explica que no catolicismo se preconizava a salvação por intermédio de 

pagamentos de indulgências e das confissões, mas no protestantismo, há uma 

lógica que favorece a produção de excedentes e o acúmulo de capital.  

A década de 1990 é justamente o período em que o Brasil se abre para o 

capital estrangeiro e há incessantes privatizações, facilidades para que empresas 

estrangeiras se instalem no país com o governo de Fernando Collor (1990-1992), 

Itamar Franco (1992-1995) e os dois governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2003). 

Todos esses governos contaram com amplo apoio dos evangélicos, 

principalmente da igreja universal. Cabe esclarecer que até o começo da década de 

1990 ainda vigorava a guerra fria8 e os evangélicos temiam um governo de 

“esquerda e ateu”. Assim, torna-se pertinente pontuar que: 

 

O rechaço à candidatura esquerdista de Lula e a opção e trabalho pela 
candidatura de Fernando Collor, em 1989, decorreram do receio das 
lideranças evangélicas em relação a dois possíveis cenários: a implantação 
de um “comunismo ateu” numa eventual vitória de Lula, ou a retomada da 
preeminência da Igreja Católica, sobretudo dos setores ligados ao Partido 
dos Trabalhadores (PIERUCCI; MARIANO, 1992, apud BOHN, 2004, 
p.293). 

                                                           
8
 Guerra Fria é a designação de um período histórico de disputas entre os Estados Unidos e a 

União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a 
extinção da União Soviética em 1991. A Guerra Fria foi um conflito de ordem política, militar, 
tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações. 
A guerra é chamada de fria porque não houve uma guerra ou conflitos diretos entre as 
duas superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. 
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 De fato, os pentecostais foram o grupo religioso que mais rejeitou a 

candidatura Lula (PIERUCCI; MARIANO, 1992, apud BOHN, 2004). Destaca-se que 

nos mais diversos espaços e instituições estão presentes os conflitos anteriormente 

citados, entretanto, cabe neste momento dar ainda mais ênfase aos conflitos 

gerados pela atuação desses segmentos evangélicos na política e nas eleições. 

 

1.2 A PARTICIPAÇÃO EVANGÉLICA NA POLÍTICA 

 

 Os evangélicos estão se multiplicando, e cada vez mais ganhando forças em 

diversos segmentos da sociedade, e dentro desta perspectiva pode-se destacar a 

inserção desta categoria na política.  

 Compreender essa relação entre religião e política é algo que se encontra em 

destaque na atualidade, tendo em vista o crescimento da participação destes em 

todos os âmbitos da política, seja ela municipal, estadual ou federal.  

 Evidencia-se que cada vez mais presentes na sociedade brasileira, os 

evangélicos, especificamente os pentecostais e neopentecostais começaram a 

emergir com mais força para a política brasileira na década de 1980, na mesma 

época da elaboração da Nova Constituição Federal. 

 Segundo Silva (2017) essa participação evangélica se deu pelo temor que os 

mesmos tinham com pautas como “descriminalização do aborto”, “legalização das 

drogas” e perda de espaços. Sendo assim, vale acrescentar que: 

 

Duas razões são apontadas para explicar a incursão política deste 
segmento. Primeiramente, o temor de que a carta constitucional 
comtemplasse temas como a liberação das drogas e a descriminalização do 
aborto incentivou a articulação e presença destes no cenário político 
partidário. Por outro lado, havia também o receio de que setores da Igreja 
católica aliado a forças à esquerda no quadro partidário viessem a aprovar 
leis com o intuito de impor limites ao avanço dos (neo) pentecostais. Por 
estes motivos algumas denominações abandonaram a posição apolítica que 
sustentavam até então, iniciando um processo de organização com fins 
eleitorais para influenciar em temas na elaboração da nova constituição 
(SILVA, 2017, p.238). 

 

 Assim com base em Silva (2017), pode-se apontar que houve uma 

preocupação por parte dos (neo) pentecostais com relação à disputa de espaços e 

de voz na construção da Nova Carta Magna do país. Na primeira eleição pós-

redemocratização os evangélicos participaram efetivamente contra o candidato Lula 



18 
 

 

do Partido dos Trabalhadores (PT) e a favor do vencedor, que viria a ser o Fernando 

Collor, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN). Nesta direção, cabe citar que: 

 

Esta postura foi decisiva para as alianças confeccionadas pelas lideranças 
políticas e/ou religiosas (neo) pentecostais nas eleições seguintes. O apoio 
a Collor em 1989 e a Fernando Henrique Cardoso em 1994 teve como 
objetivo a oposição ao candidato Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT) à 
presidência da república. Neste sentido, os fiéis eram orientados a evitar 
candidatos “extremistas” para os cargos executivos e legislativos. Conforme 
dito, naquele período as lideranças (neo) pentecostais acreditavam que 
havia uma aliança entre o PT e setores da Igreja católica para restringir sua 
liberdade religiosa (SILVA, 2017, p.239). 

  

          Segundo Oro (2003), que se debruça sobre o crescimento e inserção da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), esse crescimento se deve ao carisma 

institucional, ao uso massivo da mídia e do discurso político repleto de elementos 

simbólicos religiosos. Nesta direção, Oro (2003) ainda acrescentou alguns 

argumentos sobre essa relação:  

 

Meus argumentos são os seguintes: em primeiro lugar, o sucesso eleitoral 
alcançado por essa igreja, até o presente momento, relaciona-se 
fundamentalmente com o seu carisma institucional, associado ao uso 
extensivo e intensivo da mídia e de um discurso que traz para o campo 
político importantes elementos simbólicos do campo religioso; e, em 
segundo, o sucesso político da Universal repercute tanto no campo religioso 
– produzindo um efeito mimético em outras igrejas e religiões  que 
procuram, como ela, também expressar o seu capital político e poder 
institucional – como no campo político, provocando um interesse de alianças 
por parte dos partidos políticos (ORO, 2003, p.53). 

 

 Como discutido na sessão anterior, havia um temor por parte dos evangélicos 

com relação a eleição do candidato Lula (PT) nas eleições de 1989, 1994 e 1998, 

pelo fato dele ser de esquerda e visto como ateu, além de terem alguns setores de 

igreja católica que eram ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT). 

 Com o crescimento do número de eleitores evangélicos e a sua exponencial 

participação, foi preciso adotar, na minha opinião, diversas estratégias que 

agregassem esse setor as campanhas, que passaram a dialogar e dar mais atenção 

a essa grande e crescente parcela do eleitorado.  
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           Essa mudança pode ser vista na eleição presidencial de 2002, na qual Lula 

contou com amplo apoio de diversas vertentes e correntes evangélicas, conforme 

mostrou a jornalista Fatima Cristina (2002)9, onde destaca- se:   

 

Em um concorrido evento numa churrascaria na zona norte do Rio de 
Janeiro, que reuniu cerca de 900 pessoas, Lula obteve o apoio de 
representantes de várias igrejas, incluindo a Metodista, Batista, Sara Nossa 
Terra, Igreja Universal e pastores da Assembleia de Deus, que não 
seguiram a decisão das duas principais convenções da igreja de apoiar 
Serra. Ao discursar para a plateia de evangélicos, Lula recorreu a imagens 
bíblicas para rechaçar a campanha do adversário, que insiste na tese do 
medo para desconstruir sua candidatura às vésperas do segundo turno das 
eleições. 

 

 O Partido dos Trabalhadores (PT) se coligou ao Partido Liberal (PL), atual 

Partido Republicano Brasileiro (PRB), que colocou o empresário José Alencar como 

vice de Lula. O antes radical partido de esquerda havia se coligado com um partido 

ligado ao meio empresarial e evangélico. A coordenação de campanha e 

correligionários de Lula que antes tinham certa resistência com esses setores, agora 

estavam mais abertos ao diálogo com esse setor. Era preciso quebrar o discurso do 

medo a figura vista como radical de Lula por parte do empresariado e de ateu por 

parte dos evangélicos.  

 Segundo Santos e Romualdo (2012), o discurso de Lula foi todo pensado para 

que suasse agradável aos ouvidos dos empresários e assim viabilizassem 

economicamente o apoio a campanha, como também passou a se aproximar mais 

dos evangélicos, já que estariam ali milhões de eleitores que o viam como “ateu”. 

Havia uma mudança de paradigma midiático da imagem do antes radical “sapo 

barbudo” Lula, que agora passava a ser o “Lulinha paz e amor”. Neste sentido, 

afirmam que: 

 

No limiar da dispersão inerente ao cenário político-eleitoral em destaque, as 
diversas vozes midiáticas fomentaram a hipótese de que Lula, cansado de 
representar oposição ao governo vigente e de um histórico de derrotas nas 
urnas, assumia, em 2002, um perfil estético-corporal e discursivo 
amplamente elaborado para vencer as eleições. Nessa direção, a ideia 
dessa nova identidade de Lula foi vastamente difundida pela mídia em 
questionamentos sobre sua proposta de governo, suas alianças político-
partidárias e, principalmente, sobre a imagem corporal com que o petista 
figurou na campanha presidencial, conduzida com a assessoria do 
marqueteiro Duda Mendonça (SANTOS; ROMUALDO, 2012, p.137). 

                                                           
9 Reportagem completa: https://noticias.uol.com.br/inter/reuters/2002/10/17/ult27u27501.jhtm 
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Na citação anterior de Santos e Romualdo (2012), os autores discutem sobre 

a mudança estratégica da campanha Lula nas eleições, já que o mesmo era malvisto 

por esse setor, que geralmente se aliavam aos seus concorrentes.  

 Posteriormente, na corrida pela sucessão a Lula, no ano de 2010, ocorreu um 

caso emblemático, que ilustra, a meu ver, a preocupação que se passou a ter nas 

grandes campanhas com os “eleitores evangélicos”. Nas eleições presidenciais 

ocorreu um caso de grande repercussão, onde a candidata do PT, Dilma Rousseff, 

foi apontada como “defensora do aborto” por uma entrevista que havia dado ainda 

como ministra do governo Lula, onde comentara ser a favor da descriminalização. A 

referida candidata, Dilma Rousseff, passou a ser bombardeada por Fake News10 nas 

redes sociais - que ganhavam cada vez mais importância nas eleições - e precisou 

fazer inúmeras declarações se posicionando contra o procedimento. 

 Dilma Rousseff também teve diversos encontros com pastores e contou com 

o apoio de partidos ligados a igrejas evangélicas, como o Partido Republicano 

Brasileiro (PRB), já citado anteriormente e que é o partido do atual Prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi Ministro no governo Dilma e 

grande aliado na tentativa de aproximar a candidata aos evangélicos, uma vez que, 

o mesmo é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Este momento pode ser 

trazido ao texto a partir da reportagem de Paula (2012) quando evidencia que: 

 

A importância desse segmento para o PT continuou presente nas eleições 
de 2010, quando os dois primeiros candidatos à Presidência nas pesquisas, 
Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), tiveram de dar explicações sobre 
seu posicionamento quanto à criminalização do aborto. Nem Dilma nem 
Serra tinham perfil religioso definido, nem esta questão estava em debate 
naquele momento na sociedade. Mas na busca pela fatia de votos dos mais 
religiosos, em especial dos evangélicos - os que mais exigiram essa 
definição -, os candidatos se declararam contra o aborto, apesar da adoção 
de políticas contraceptivas na gestão de José Serra no Ministério da Saúde 
e das declarações anteriores de Dilma quanto à descriminalização do 
aborto, feitas publicamente em mais de uma ocasião. Durante a campanha, 
Dilma teve de lançar uma mensagem se comprometendo a não tomar 
qualquer iniciativa de “propor alterações de pontos que tratem da legislação 
do aborto e de outros temas concernentes à família e à livre expressão de 
qualquer religião no país (PAULA, 2012, s/p).  

 

                                                           
10

Notícias falsas (sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news) são um tipo de 
imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal 
impresso, televisão, rádio, ou ainda online, como nas mídias sociais. 
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Verifica-se neste trecho quão veiculados passaram a ser temas ligados a 

cunhos morais e posicionamentos pessoais dos candidatos. A plataforma de 

governo já não era o centro da campanha, mas se a postura da candidata enquanto 

pessoa condizia com os princípios morais e religiosos daquele grupo.  

A equipe de campanha do candidato José Serra do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), ciente da veiculação de notícias nas redes sociais de 

que a candidata Dilma Rousseff seria a favor do aborto, tratou logo de criar o slogan 

“Serra é do bem!”, numa clara tentativa de criar uma dicotomia entre o bem e o mal, 

sendo Dilma, a candidata representante do “mal”, possível defensora do aborto e 

“contra a vida”.  

 Ciente dessa campanha de ligarem Dilma a “tudo que havia de ruim na 

sociedade”, a equipe da então candidata sinalizou no sentido de posicioná-la contra 

o aborto e a favor da vida, além de utilizar a imagem do bispo Marcelo Crivella, que 

veio a posteriori ser ministro da Pesca do governo Dilma Rousseff, no período de 2 

de março de 2012 a 17 de março de 2014, representando uma clara forma de dar 

espaço e voz aos evangélicos no governo. Esse tipo de aliança tem sido muito 

comum no presidencialismo de coalisão11, onde o fortalecimento através de alianças 

é mais importante do que o de fato representa um ou outro no campo das ideias 

(PAULA, 2012). 

 Na campanha de reeleição, Dilma Rousseff (PT) participou de um encontro 

organizado pelo líder e bispo Manuel Ferreira com mulheres da Assembleia de Deus, 

onde fez elogios ao papel da igreja no país e declarou ao final do encontro que “Feliz 

é a Nação cujo Deus é o Senhor” e o bispo declarou que nem no governo Lula, os 

evangélicos haviam tido tamanho privilégio (FARAH, 2014)12.  

 Esta dedicação e preocupação em agradar se vincula também ao poderio da 

“bancada evangélica”, que tem crescido a cada eleição. No site oficial da câmara13 é 

possível contabilizar 203 representantes da Frente Parlamentar Evangélica do 

Congresso Nacional, ou seja, a maior e mais forte bancada do congresso.  

                                                           
11

O conceito presidencialismo de coalizão foi proposto por Sergio Abranches e diz respeito ao modelo 
de sistema político brasileiro, no qual o partido vencedor das eleições precisa formar uma ampla base 
aliada. Para isso, utiliza-se de negociação de cargos da gestão pública. Em geral, as alianças não são 
feitas a partir de linhas programáticas, e sim de objetivos em comum e da força política dos partidos. 
12

 Matéria da repórter Tatiana Farah do dia 8 de junho de 2014: https://oglobo.globo.com/brasil/feliz-a-
nacao-cujo-deus-o-senhor-discursa-dilma-em-encontro-com-evangelicas-13535253 
13

 Mais informações em: http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53658 
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 Esses parlamentares da frente parlamentar evangélica não costumam 

levantar as mesmas bandeiras ou defender sempre os mesmos projetos, mas se 

posicionam e votam sempre igual quando se trata de uma matéria de cunho moral e 

ético, como a “descriminalização do aborto”, “casamento entre pessoas do mesmo 

sexo” ou relacionados à identidade de gênero, chamados por eles de “ideologia de 

gênero14”. Qualquer conceito que possa vir a atingir o conceito religioso cristão 

tradicional de família. Destaca-se: 

A força dos evangélicos para a política está nas demonstrações públicas de 
mobilização de massa, como a Marcha para Jesus, que consegue levar para 
a rua dois milhões de pessoas, feito somente conseguido pelos movimentos 
LGBTs, elevados à categoria de principais inimigos por grande parte das 
igrejas. Tal poder também pode também é demonstrado na movimentação 
de uma incalculável receita com origem em doações e uma série de 
empresas, como é o caso da IURD. Um dos casos mais emblemáticos, é 
dona de 23 emissoras de TV, 40 estações de rádio, seguradoras, agências 
de viagem, gravadoras, editoras e do segundo maior canal de TV do Brasil, 
rivalizando com a onipresente Rede Globo (PAULA, 2012, s/p). 

 

Toda essa força política e de mobilização no plano macro é fruto de uma 

força também encontrada no plano micro. E é isso que irá ser abordado no próximo 

capítulo, onde esses conflitos até aqui descritos serão colocados em evidência no 

segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo. 

 

 

                                                           
14

A "ideologia de gênero" é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na 
realidade, construções sociais. Para os defensores desta "ideologia", não existe apenas o gênero 
"masculino" e "feminino", mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. 
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CAPÍTULO 2 

 

A CIDADE MAIS EVANGÉLICA DO PAÍS? A RELAÇÃO RELIGIÃO E POLÍTICA 

EM SÃO GONÇALO, RJ 

 

2.1 UMA BREVE PASSAGEM POR SÃO GONÇALO 

 

A cidade de São Gonçalo, localizada na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, possui a segunda maior população do estado15, ficando atrás apenas da 

capital. Um município muito populoso, com um índice de desenvolvimento humano 

(IDH)16 considerado alto17, graças à longevidade de vida de sua grande população. 

Apesar de seu alto IDH, a população ainda convive com diversos problemas básicos, 

como saúde, saneamento básico e educação. 

O município na década de 60 chegou a ganhar o título de “Manchester 

fluminense”18, por ser umas das cidades mais industrializadas do estado, mas por 

conta da falta de investimentos, por parte do poder público, esse aspecto decaiu 

significativamente com a retirada das indústrias. Hoje, o município tem a maioria da 

sua população trabalhando fora da cidade e é considerada uma “cidade dormitório” 

19.  

                                                           

15 São Gonçalo também é a 16ª cidade mais populosa do Brasil. Mais em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama 
16 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo 
em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da 
criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por 
Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel 
de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a 
perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de 
desenvolvimento. Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html 
17 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - São Gonçalo é 0,739, em 2010, o que situa esse 
município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que 
mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,833, seguida de Renda, 
com índice de 0,711, e de Educação, com índice de 0,681. 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-goncalo_rj 
18 Leia o artigo “O processo de esvaziamento industrial em São Gonçalo no século XX: auge e 
declínio da “Manchester Fluminense” http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/cdf/article/view/11532/9081 
19 Cidade-dormitório é o nome dado à cidade em que habita uma grande quantidade de moradores 
que trabalham ou estudam em uma cidade vizinha próxima.  
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Até meados do século XX, o Município de São Gonçalo constituía um dos 
mais importantes distritos industriais do antigo Estado do Rio de Janeiro. O 
processo de industrialização, iniciado de forma “espontânea” pelo setor 
privado a partir de incentivos oferecidos pelo governo estadual, rendeu ao 
município um parque industrial e também a alcunha de “Manchester 
Fluminense”, em comparação à famosa cidade industrial britânica. 
Entretanto, o fôlego da indústria gonçalense durou pouco e, desde a década 
de 1970, o município já não figura entre os mais industrializados do Estado, 
mesmo se a base de comparação for o território do antigo Estado do Rio de 
Janeiro, antes da fusão com a Guanabara (VICTOR; HILDETE, 2014, p.66). 

 

O artigo citado acima nos remete a uma cidade com farto campo industrial e 

repleto de oportunidades de emprego, o que fez com que muitas famílias fossem 

morar em São Gonçalo em busca de oportunidades. Esse período, denominado 

“Manchester fluminense”, foi de suma importância para o crescimento populacional 

da cidade e fundamental para a atual e complexa configuração em que a cidade se 

encontra hoje, onde a segunda maior população do estado trabalha em sua maioria 

fora da cidade. 

 

2.2 “TEOCRACIA GONÇALENSE?” 

 

São Gonçalo também é o segundo maior colégio eleitoral do estado, com um 

total de 665 mil eleitores20, o que gera interesse político eleitoral por parte da grande 

maioria daqueles que pleiteiam um cargo eletivo no estado ou até na presidência. 

Durante períodos de eleições, a cidade recebe visitas de candidatos de diversos 

lugares do estado e dos que concorrem à presidência da república21 (Anexo 1).  

A segunda maior população do estado possui mais de 325 mil pessoas que se 

declararam evangélicas no último censo22 feito pelo IBGE, em 2010. Número que é 

um pouco inferior aos que se declararam católicos, que foram pouco mais de 400 mil 

(Anexo 2). Com 42,2% de sua população declaradamente evangélica, a cidade está 

à frente da capital, que teve 23,05% de pessoas que se declararam evangélicas. 

Apesar de serem minorias, vimos na sessão anterior que os evangélicos são 

mais participativos e evidentes em alguns setores do que os católicos. Como 

Emerson Giumbelli afirma: 

                                                           
20

 http://www.ebc.com.br/2012/09/sao-goncalo-tem-segundo-maior-eleitorado-do-rio 
21

 Visita da Presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff ao bairro de Alcântara: 
https://oglobo.globo.com/brasil/dilma-faz-campanha-relampago-ao-lado-de-lindbergh-em-sao-goncalo-
13924076 
22

 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-goncalo/panorama 



25 
 

 

 

Assim, mesmo se numericamente os evangélicos continuam a ser minoria, 
sua presença e sua atuação, considerando o estilo de algumas das 
principais igrejas evangélicas atuais e a atitude de algumas lideranças 
religiosas, apontam para um significado maior. De fato, há áreas da vida 
social brasileira em que os evangélicos se mostram mais evidentes do que 
os católicos. A política é uma delas (GIUMBELLI, 2014, s/p). 

 

O autor nos remete ainda ao fato central deste trabalho, que é justamente a 

relação da religião evangélica com a política, como foi discutido na primeira sessão 

deste trabalho de forma abrangente, mas que agora será direcionado para a cidade 

de São Gonçalo. 

Um conhecido missionário da cidade, Alan Caprilles, líder da Igreja Bíblica 

Cristã, defende em seu blog, que São Gonçalo seria a cidade que mais concentra 

evangélicos por metro quadrado no mundo. No artigo “A cidade mais evangélica do 

mundo…e daí?23” destaca:  

 

As estatísticas apontam São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, como a 
cidade que concentra o maior número de evangélicos por metro quadrado 
em todo o mundo. De fato, assim que cheguei a São Gonçalo, no final da 
década de 90, impressionou-me a quantidade de igrejas evangélicas que se 
espalhavam por toda a cidade (CAPRILLES, 2011, s/p). 

 

Neste sentido, é possível verificar uma forte presença e importância dos 

evangélicos na cidade de São Gonçalo, mas também a importância de uma 

representação social e política em torno dessa presença. É esse caminho que 

norteará este trabalho, que evidenciará a partir do próximo tópico, episódios que 

demonstram a presença evangélica não somente na vida privada de cada fiel, mas 

também nas entranhas do poder público municipal e nas tomadas de decisões dos 

políticos da cidade.  

 

2.3 GOVERNO APARECIDA PANISSET (2004-2012) 

 

É preciso demarcar o período em que Aparecida Panisset esteve como 

Prefeita, como um dos que mais teve repercussão pública de episódios que podem 

ser considerados de favorecimento à religião evangélica e de um distanciamento e 

até exclusão daqueles que professavam religião de matriz afro.  

                                                           
23

 Leia o artigo completo em: http://alancapriles.blogspot.com.br/2011/06/cidade-mais-evangelica-do-
mundo-e-dai.html 
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Aparecida Panisset ganhou sua primeira eleição em 2004, quando era filiada 

ao PFL24. Sua campanha foi marcada por showmícios repletos de artistas do gênero 

gospel e de amplo apoio das igrejas evangélicas da cidade. Foi também nesta 

primeira eleição, que Aparecida concorreu à Prefeita, que ocorreu o caso descrito na 

introdução deste trabalho, quando uma “Fake News”25 publicada pelo maior jornal de 

circulação da cidade, estampou uma foto da sua concorrente, Deputada Graça 

Mattos (MDB), vestida como “mãe de santo”. Esse episódio mudou significantemente 

o quadro eleitoral daquele ano. Aparecida, que vinha na segunda colocação, na 

pesquisa seguinte a publicação, aparecia como primeira colocada, à frente de Graça 

Mattos. A “Fake News” se espalhou pela cidade e o que se ouvia pelas ruas era: 

“Aparecida é mulher de Deus.Vou votar nela!”, “Graça é macumbeira! Perdeu meu 

voto!” (Anexo III). 

Esse episódio refletiu nas eleições de 2012, quando Aparecida Panisset 

indicou seu ex-secretário Adolfo Konder para concorrer como o responsável por dar 

continuidade ao seu governo. Ele conseguiu chegar em primeiro lugar com Neilton 

Mulim em segundo e Graça Matos em terceiro. A direção estadual do PMDB, partido 

da ex deputada Graça Matos, orientou que ela apoiasse Adolfo Konder no segundo 

turno. Ela se negou e argumentou que jamais subiria em palanque com Aparecida 

que lhe acusou anos antes de macumbeira (ANEXO IV). 

Foi também durante as eleições de 2012, que uma reportagem do jornal O 

São Gonçalo deu destaque para as aulas que Aparecida estaria dando a seu 

candidato a sucessor de como usar a palavra de Deus para se portar e se dirigir aos 

evangélicos (ANEXO V). 

Aparecida Panisset sempre se disse evangélica e frequentava diversas 

igrejas. Venceu sua primeira eleição para prefeita em 200426, conseguindo sua 

reeleição em 200827, mas durante esse período diversos episódios relacionados ao 

favorecimento de sua religião marcaram seu governo. Dois dos principais casos 

serão descritos nos próximos tópicos. São eles o da construção da praça da Bíblia e 
                                                           
24

 Partido da Frente Liberal, atual Democratas (DEM) 
25

 Fake news significa "notícias falsas". São as informações noticiosas que não representam a 
realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através 
das redes sociais. No âmbito político, por exemplo, as notícias falsas são usadas com o intuito de 
"manchar" a reputação de determinado candidato, fazendo com que perca potenciais eleitores. 
26

 Resultado completo da eleição municipal de 2004 em: 
http://eventos.noticias.uol.com.br/eleicoes/RJ/index-58971.html 
27

 Resultado da eleição municipal de 2008; Aparecida Panisset (PDT) - eleita 
270.59156,05, Graça Matos (PMDB)100.32720,78, Altineu Cortes (PT)91.10818,87, Prof° 
Josemar (PSOL)14.2462,95, Patrícia Silva (PRTB)4.9901,03, Edson Pimentel (PSTU)1.5110,31 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_Panisset
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Matos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altineu_Cortes
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o da luta pela desapropriação e construção do Museu da Umbanda por grupos de 

matriz afro. 

 

2.4 A PRAÇA DA BÍBLIA 

        

A Praça da Bíblia fica localizada, onde antes era a Praça Chico Mendes28, no 

bairro Alcântara29 e próxima a diversos templos e igrejas evangélicas, o que teria 

sido uma das justificativas para a elaboração do projeto. Essa transição foi marcada 

por alguns conflitos com grupos de jovens frequentadores da praça, que 

reivindicavam a continuidade dos aparelhos para prática esportiva, como quadras de 

futebol, basquete e pistas de skate. No site da empresa municipal responsável pela 

construção na época era possível encontrar a planta do projeto (Anexo VI) com a 

seguinte descrição: 

 

O objeto deste projeto básico são os serviços de engenharia para 
construção da Praça da Bíblia, no local atualmente conhecido como Parque 
Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, Município de São Gonçalo. 
Trata-se de uma praça temática com monumentos simbolizando passagens 
da história bíblica, desde o Gênesis até a ressurreição de Jesus Cristo, além 
de um espaço em forma de peixe simbolizando a vida.  
Sua concepção visa estimular o turismo religioso em um local de grande 
movimento situado entre os bairros Alcântara e Raul Veiga, possuindo 
também espaços destinados a encontros religiosos (deck com púlpito e 
parlatório). 
A praça será construída em uma área de 15.449 m2 com lagos iluminados 
cercados por gradis de ferro, monumentos temáticos em concreto sobre os 
lagos, obelisco, púlpito, bancos de concreto, pérgula de madeira em 
maçaranduba, pisos em lajotas intertravas e pisos de concreto, canteiros 
com cordões de concreto, reconstrução de meio-fios, casa de máquinas, 
chafarizes, paisagismo com plantio de árvores, arbustos e ramas e 
iluminação pública com tecnologia de leds (EDURSAM - Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental). 

 

 

Fica claro com a descrição do projeto, que o objetivo da construção da praça 

seria criar um espaço voltado aos cristãos, o que gerou na época grande conflito, 

principalmente com os grupos de skatistas da cidade, pois era o único espaço da 

cidade com pista de skate. Alguns protestos eram marcados por meio de redes 
                                                           
28

 Chico Mendes (1944-1988) foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou 
pela preservação da Floresta Amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio 
Global de Preservação Ambiental. Saiba mais em: https://www.ebiografia.com/chico_mendes/ 
29

 É o bairro mais popular de São Gonçalo, conhecido como seu centro comercial pela farta opção de 
comércios populares. É um dos bairros mais desenvolvidos da cidade, apesar de sofrer com o 
crescimento desordenado. Saiba mais em: http://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/alcantara-a-
origem-do-bairro-mais-popular-da-cidade/ 
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socais, além da repercussão em jornais da cidade (ANEXO VII), onde algumas 

pessoas comentavam sobre a intenção da Prefeita ao construir uma praça da Bíblia. 

Os comentários nas redes sociais eram de que a intenção da prefeita era agradar os 

evangélicos, já que a praça é próxima a uma grande sede da Igreja Universal do 

Reino de Deus, da Igreja Internacional da Fé e da Igreja Messiânica. Eles 

comentavam que a motivação seria “meramente política”.  

A obra foi tomando forma; o espaço completamente fechado e a repercussão 

foi grande, ao ponto de sair até em jornais de grande circulação no estado, como na 

coluna da jornalista Berenice Seara (ANEXO VIII e IX), que indagava a Prefeitura 

sobre a mudança do nome e sobre a manutenção das pistas de skates. As respostas 

oficiais sempre foram de que o nome formal não mudaria, ou que seriam mantidas 

as estruturas, mas com um espaço em homenagem a religião cristã, que conviveria 

em harmonia com a figura do seringueiro Chico Mendes.  

Alguns jornalistas da cidade postavam em suas redes sociais ironias sobre a 

construção da Praça da Bíblia e o favorecimento que a Prefeitura estaria dando aos 

evangélicos, e, em contrapartida, estaria perseguindo as religiões de matriz afro, 

como declarou em sua rede social o jornalista Aloisio Reis (ANEXO X): 

 

A Prefeita Panisset não quis fazer a praça N. S. Aparecida no bairro Maria 
Paula para os católicos, mas faz praça da bíblia para os evangélicos em 
Alcântara, e derruba centros espiritas nos bairros de neves e sacramento 
em São Gonçalo!  

 

A Prefeitura negava que iria acabar com as pistas de skates e que manteria o 

nome de Chico Mendes na Praça. No entanto, não foi isso que aconteceu no 

lançamento da praça no dia 10 de dezembro de 2011, cujo banner de divulgação 

(ANEXO XI) fazia um convite para um grande show com artistas de gênero gospel 

para a inauguração da nova praça da Bíblia e não da tal reinauguração da praça 

Chico Mendes. 

A inauguração da praça da Bíblia foi marcada pelos protestos dos integrantes 

do bloco Unidos da Ressaca, que levaram placas que pediam de volta as pistas de 

skates e quadras, além do nome Chico Mendes. A prefeita Aparecida Panisset, que 

estava no palco ao lado de pastores e políticos, rebateu os protestos numa espécie 
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de exorcismo, assim descrito pelo jornalista Vagner Rosa em seu blog30, onde se 

destaca: 

  

Contrariados com o protesto, a prefeita Aparecida Panisset e um pastor de 
uma determinada igreja discutiram com os manifestantes usando um 
discurso que misturava política e pregação religiosa. Trataram os 
manifestantes como se fossem pessoas endemoniadas. Teve até oração 
para exorcizar os “demônios manifestantes”. Foi uma cena vergonhosa 
(VAGNER ROSA, 2011, s/p). 
 

A prefeita desceu do palco após o desentendimento com os manifestantes e 

deu lugar ao show dos cantores evangélicos. Aquele foi um dos últimos atos de 

Panisset como prefeita da cidade, pois era final de dezembro e em janeiro, assumiria 

outro prefeito. Assim, ela escolheu a praça da bíblia como a grande obra de 

encerramento de seu governo. 

Além da evidente aliança entre políticos, lideranças locais e religião 

evangélica nesse caso, me interessa destacar dois pontos. Por um lado, o fato de tal 

aliança se evidenciar no espaço público da cidade, explicitando uma apropriação 

particularizada do mesmo que deveria ser disponível a todos por igual (Kant de 

Lima, 2000)31. Por outro lado, também é interessante notar que o conflito mais visível 

em torno da inauguração da praça não se deu com outras religiões, mas com outros 

usuários do espaço, marcando o conflito em torno desse uso e suas possíveis 

apropriações. 

Diferentemente dessa última observação, no próximo tópico, será abordado 

um dos conflitos que mais repercutiu na cidade como um caso de intolerância 

religiosa, o museu da umbanda.  

 

 

2.5 O MUSEU DA UMBANDA 

 

São Gonçalo é considerada por muitos como a cidade com mais igrejas 

evangélicas por metro quadrado, como vimos na sessão anterior. Mas a cidade 

                                                           
30

 Leia a matéria completa em: https://territoriogoncalense.blogspot.com.br/2012/12/protesto-na-
inauguracao-da-esquisa.html 
31

 O autor fala sobre o paradoxo entre igualdade/desigualdade formal e a hierarquia social que se 
reflete, de forma paradigmática, nos mecanismos de administração de conflitos no espaço público.  
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também é tida como berço da religião umbanda. Zélio Fernandino de Moraes 32, 

fundador da religião, foi vereador33 da cidade e fixou o primeiro terreiro de umbanda 

no bairro de Neves. 

Foi justamente durante o mandato de Aparecida Panisset, prefeita 

declaradamente evangélica, como já disse, que surgiu o debate em torno da 

possível derrubada da casa onde surgiu a umbanda. A casa foi vendida em 2010 

para um militar aposentado que a derrubou para a construção de um galpão. 

Quando questionado por um jornalista se ele sabia a história da casa, respondeu 

que não e que nem poderia deixar de derrubar, pois já havia investido dinheiro. 

Devido à ameaça de derrubada da primeira casa da umbanda no Brasil, 

diversos centros de umbanda da cidade se reuniram e contataram a Comissão de 

Combate à Intolerância Religiosa34, que convocou uma audiência pública, onde seria 

debatida a criação do Museu da Umbanda. Somente um vereador atendeu e se 

disponibilizou a ajudar, o vereador Amarildo Aguiar (PV). 

A Prefeitura respondia sempre através de sua assessoria de imprensa no 

sentido de que nada poderia fazer, já que o terreno tinha dono particular e que 

estava sendo construindo um galpão. 

A Comissão tentou marcar diversos encontros com a prefeita Aparecida 

Panisset, que nunca os recebeu. Alguns protestos (ANEXO XII) foram organizados 

em frente à prefeitura, o que acarretou em um encontro com o chefe de gabinete da 

prefeita, que prometeu soluções. No entanto, nada foi feito e a Comissão passou a 

reivindicar a desapropriação do terreno e a criação no local do museu da umbanda. 

O vereador Amarildo Aguiar convocou a audiência pública (ANEXO XIII) para 

se debater a criação do museu, que foi presidida por ele, único parlamentar 

presente, fato que foi repetido diversas vezes pelos oradores em seus discursos. Ao 

lado direito do vereador que presidiu a audiência se sentou Ivanir dos Santos, 

presidente da Comissão de Combate a Intolerância Religiosa, e a sua esquerda, 

Mãe Márcia de Oxum, líder do terreiro Egbe Ile Omidaye Ase Obalayo, que fica no 

bairro de Sacramento, em São Gonçalo, com diversos trabalhos sociais, como o 

                                                           
32

 História completa aqui: https://www.paimaneco.org.br/2017/07/20/historia-da-umbanda-caboclo-
das-sete-encruzilhadas/ 
33

 Saiba mais em: https://registrosdeumbanda.wordpress.com/2009/12/13/o-vereador-zelio-
fernandino-de-moraes/ 
34

 Conheça mais sobre a comissão em: http://ccir.org.br/ 
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“Matrizes que fazem35”, além de Carlos Novo, membro de um Terreiro de umbanda 

de Niterói. 

O presidente da CCIR, babalaô Ivanir dos Santos abriu a audiência (ANEXO 

XIV) destacando a importância cultural daquela luta, a tentativa de diversos 

encontros com a prefeita, sendo que foi ignorado ou teve promessas não cumpridas. 

Caracterizou isso que eles (evangélicos) da Religião da Prefeita estão fazendo no 

Brasil é fascismo36 e que eles (evangélicos) têm um projeto muito maior para o 

Brasil, que se chegasse a ser concretizado, os primeiros a sofrerem as 

consequências serão os umbandistas e candomblecistas, que serão mandados para 

a fogueira. Pediu união e disse que no seu caminho até São Gonçalo viu que estava 

sendo criado um memorial da bíblia 37 e que não acreditava que o investimento viria 

do setor privado. Nesse momento, pediu para que todos cantassem uma canção 

característica da umbanda e depois o hino da religião. 

A representante do terreiro de Santo Expedito, Dora Ferreira, pediu para 

cantar uma música evangélica, destacando que em seu terreiro eles cantam canções 

evangélicas. Falou direcionada ao vereador - que disse durante a audiência ser 

evangélico - que eles falam para o mesmo Jesus. Ivanir interrompeu e respondeu 

que eles não têm medo de cantar as músicas evangélicas, mas eles (evangélicos) 

têm medo de cantar as músicas deles, que aí se encontrava a contradição. 

Ainda na fala de Ivanir, ele destacou que levaria o projeto do museu para a 

Secretaria Geral da Presidência e entregou o projeto nas mãos do vereador 

Amarildo, salientando que não haveria mais motivos para a não desapropriação. O 

vereador agradeceu e disse que em conjunto com a comissão criaria a caminhada 

da liberdade religiosa 38 no município. 

Na fala de Márcia de Oxum, ela destacou que a Umbanda nasceu em São 

Gonçalo e deveria ser respeitada. Lembrou também que a prefeita da cidade, 
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 Saiba mais em: http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-
/asset_publisher/waaE236Oves2/content/projeto-matrizes-que-fazem-gera-renda-com-artesanato-
afro-466283/10883 
36

 Fascismo é uma forma de radicalismo político autoritário nacionalista que ganhou destaque no 
início do século XX na Europa e teve origem na Itália. 
37

 Ele se refere a Praça da Bíblia, discutida na sessão anterior.  
38

 A primeira caminhada em defesa da liberdade religiosa aconteceu em 2008 em Copacabana, e é 
uma realização da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. A caminhada 
acontece anualmente no mesmo local da primeira, mas muitos municípios do país realizam suas 
caminhadas em defesa da liberdade religiosa. Veja mais em: 
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/caminhada-em-defesa-da-liberdade-religiosa-mais-do-que-
tolerancia-nos-queremos-respeito 
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Aparecida Panisset é formada em História, mas que mesmo assim não sabe 

valorizar a cultura local. 

Na vez do vereador Amarildo Aguiar falar, ele agradeceu a presença de todos, 

lamentou a atitude de seus colegas parlamentares e prometeu doar seu carro39 no 

valor de 85 mil reais para a construção do museu, sendo aplaudido por todos. Ivanir 

aceitou a proposta, afirmando que foi um ato de grandeza do vereador e que eles 

fariam uma rifa para ampliar o valor da arrecadação para poder comprar o terreno e 

doar a Prefeitura. 

Dora Ferreira, representante do Centro Espírita Santo Expedito, comentou 

que não concordava e que deveria partir da Prefeitura a atitude de comprar ou 

desapropriar a casa, chamando a atenção de Mãe Márcia de Oxum, que diz também 

pensar da mesma forma. Assim que Ivanir terminou de falar, Márcia de Oxum pediu 

a palavra e disse que era bonito o ato do vereador, mas que isso era de 

responsabilidade da prefeitura e que a umbanda é um patrimônio do município e do 

Brasil. Ivanir mais uma vez afirmou que seria um ato simbólico receber o carro em 

frente à Prefeitura.  

O microfone estava aberto para os representantes dos terreiros presentes, 

começando por Dora Ferreira. Ela contou sua trajetória na Umbanda e que já vinha 

há muito tempo atrás lutando pelo tombamento da casa e que, por isso, foi 

surpreendida pela sua demolição. Destacou que “os evangélicos são unidos, 

diferente dos umbandistas que se deixam segregar por pequenos detalhes”. 

Ao final da audiência, foi decidido que o Museu da Umbanda se chamaria 

Rosa Branca, Zélio de Morais- Caboclo das Sete Encruzilhadas40. O vereador 

também ficou com o compromisso de levar dois projetos de lei para aprovação, o da 

caminhada em defesa da liberdade religiosa e da criação da Fundação Zélio de 

Morais41. 

No entanto, posteriormente não houve entendimento do vereador Amarildo 

com seus colegas de parlamento e menos ainda com a prefeita Aparecida Panisset, 

                                                           
39

 Leia a notícia em: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2011/12/12/vereador-evangelico-vai-doar-carro-
de-r-85-mil-para-museu-da-umbanda/ 
40

 Caboclo das Sete Encruzilhadas foi a entidade que manifestou em Zélio de Morais, o fundador da 
religião Umbanda. Saiba mais em: https://www.paimaneco.org.br/2017/07/20/historia-da-umbanda-
caboclo-das-sete-encruzilhadas/ 
41

 A fundação que levaria o nome do fundador da Umbanda, seria responsável pela preservação da 
memória da religião na cidade. 
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que ainda estava querendo desapropriar um outro terreiro de umbanda tradicional da 

cidade, com a justificativa de que iria construir uma vila olímpica no local42. 

De fato, esse segundo imóvel, que abrigava o Centro Caboclo de Ouro, 

coincidiu de ser desapropriado na mesma semana em que iria ser derrubado o 

imóvel que abrigou o primeiro centro de umbanda do país mencionado 

anteriormente. O pai de santo Cristiano de Oxalá relatou ao jornal Extra43, que tentou 

diálogo com a prefeitura pela preservação ao menos do espaço onde são realizados 

os trabalhos espirituais, mas disse que não teria sido ouvido. 

 

Tentamos negociar para que deixem pelo menos o espaço onde são 
realizados os trabalhos espirituais. Estamos lutando há um ano. Já 
fecharam a entrada da propriedade com tapumes, invadiram o terreno para 
passar manilhas. Agora, as obras estão paradas porque a verba para a vila 
olímpica foi bloqueada pelo Ministério dos Esportes (CRISTIANO DE 
OXALÁ, JORNAL EXTRA, 2011). 

 

Como mais um episódio que evidencia essa relação da então prefeitura com 

espaços identificados como de matriz afro religiosa, aponto também o relato da Mãe 

Marcia de Oxum. Ela me narrou que a obra de pavimentação no seu bairro alcançou 

toda a rua, menos as proximidades do seu terreiro, sem qualquer justificativa por 

parte da prefeitura. Quando o reclamo foi apresentado, mais uma vez não obtiveram 

resposta. Ela entendeu o episódio como mais uma forma de refutar sua escolha 

religiosa. 

Os episódios aqui narrados em relação à gestão da prefeita sobre espaços 

significativos para as religiões de matriz afro não podem ser vistos como situações 

isoladas, mas como parte de uma política que não apenas dificulta ou nega a prática 

religiosa, mas também que nega a construção de uma memória social e institucional 

da cidade ao destruir espaços e símbolos vinculados a uma trajetória específica da 

história de São Gonçalo. Essa política se enfatiza com a negativa de oferecer 

justificativas e/ou respostas, desconsiderando nesse sentido aos portadores dessas 

reivindicações. O caso do museu do umbanda também explicita que tal política não 

foi exclusiva da gestão municipal, mas também esteve presente, no âmbito da 

câmara, entre os vereadores da cidade. Sobre as práticas e representações 

                                                           
42

 Leia a matéria em: https://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/prefeitura-de-sao-goncalo-confirma-
construcao-de-vila-olimpica-em-area-de-terreiro-de-umbanda-2728115.html 
43

Matéria completa em: https://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/mais-um-terreiro-de-umbanda-
condenado-destruicao-em-sao-goncalo-2727271.html 
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possíveis de observar nesse âmbito legislativo de gestão se debruça o próximo 

capítulo.      
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CAPÍTULO 3 

 

UM BREVE RELATO SOBRE A ATUAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE SÃO GONÇALO 

 

 A atual câmara municipal de vereadores de São Gonçalo é composta por 27 

parlamentares e fica localizada no antigo fórum, um prédio de três andares que foi 

batizado de Palácio 22 de setembro44, no bairro Zé Garoto, no centro da cidade. 

Os parlamentares eleitos45 iniciaram seus mandatos em 2017, com as 

sessões parlamentares acontecendo às terças, quartas e quintas. No início as 

sessões eram às 10 horas da manhã, mas houve votação para mudança do horário, 

onde ficou decidido que passaria ser às 17 horas.  

A plenária da câmara é composta pela mesa diretora, onde ficam os 

responsáveis pela condução das sessões parlamentares. Essa mesa é escolhida 

através de eleição interna, onde os próprios vereadores compõem chapas com 7 

membros. Os mesmos votam e elegem46 uma das chapas para presidir a casa por 2 

anos, podendo ser reeleita por mais um biênio. 

O presidente da casa se posiciona ao centro da grande mesa diretora, tendo 

ao seu lado direito o 1º, 2º e 3º vice-presidentes. Do seu lado esquerdo ficam o 1º, 2º 

e 3º secretários. Quando um membro da mesa falta, é substituído pelo suplente, 

também previamente escolhido. 

Durante o início do ano letivo da legislatura também são previamente eleitos e 

escolhidos os presidentes e membros das comissões permanentes e especiais47. 
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 22 de setembro é data que se comemora o aniversário de emancipação política da cidade. Saiba 
mais em: http://www.saogoncalo.rj.leg.br/ 
45

 Lista completa dos 27 vereadores: http://www.osaogoncalo.com.br/politica/18638/lista-dos-
vereadores-eleitos-em-sao-goncalo 
46

 Na atual legislatura, ganhou a chapa do atual presidente e vereador reeleito Diney Marins (PPS), 
que ficou composta da seguinte forma: Diney Marins (PPS) – presidente, Lecinho (MDB) – 1º vice-
presidente, Capitão Nelson (PSC) – 2º vice-presidente, Iza Deolinda (MDB) – 3º vice-presidente, 
José Carlos Vicente (PPS) – 1º secretário, Dr. Armando Marins (PSDB) – 2º secretário, Misael da 
Flordelis (MDB) – 3º secretário. 

47
 Essas comissões são responsáveis por dar andamento aos trabalhos e processos legislativos da 

casa. Cada qual referente a uma área. Acesse aqui as comissões da Câmara Municipal de São 
Gonçalo: http://www.saogoncalo.rj.leg.br/processo-legislativo/comissoes/permanentes 
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Todos esses processos seguem o regimento interno48 da casa parlamentar, que são 

as leis e procedimentos a serem seguidos pelos vereadores e funcionários da casa. 

De frente a mesa diretora estão as mesas dos vereadores, e logo atrás – 

separado por uma espécie de muro de vidro – estão as cadeiras da assistência e 

onde a população pode adentrar para assistir as sessões ou audiências públicas, 

que muitas vezes são feitas pelos vereadores da casa. A câmara não costuma 

receber muitas pessoas da população durante as sessões, mas geralmente as 

cadeiras destinadas ao público são ocupadas pela assistência da casa 49 ou por 

jornalistas. A população costuma frequentar mais a casa legislativa durante o 

período de atendimentos dos vereadores em seus gabinetes, que ficam na área 

externa a plenária. 

Ao todo são 26 gabinetes, além da sala da presidência, que fica no terceiro 

andar do prédio, onde também fica a sala da assessoria de comunicação. No 

segundo andar, ficam 10 gabinetes e as salas responsáveis pelos recursos humanos 

da casa. No primeiro andar e logo na entrada, fica o espaço cultural Carequinha50 - 

que é um local reservado para exposições -, além de 16 gabinetes, banheiros, 

cozinha e bancada de atendimento à população. 

Na entrada da plenária e logo atrás da mesa diretora - posicionada acima do 

presidente da casa-, há um objeto significativo para este trabalho, um grande 

crucifixo católico (ANEXO XV). O que nos remete ao debate que há no Brasil sobre a 

questão do estado laico, onde alguns defendem a total retirada desses objetos dos 

espaços e instituições públicas, enquanto outros defendem a continuidade desses 

objetos.  

 

3.1 A INFLUÊNCIA EVANGÉLICA NA ATUAL CASA LEGISLATIVA 

 

Pudemos observar na seção anterior que em 2011 os vereadores optaram por 

não apoiar o até então vereador Amarildo Aguiar na sua empreitada em favor dos 

seguidores das religiões afro e em salvar a casa onde nasceu a umbanda, se 

mantiveram fiéis a então prefeita Aparecida Panisset. 
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 O regimento interno da Câmara Municipal de São Gonçalo pode ser acessado em: 
http://www.saogoncalo.rj.leg.br/institucional/regimento-interno/conteudo 
49

 Termo usado na Câmara para se referir aos assessores dos vereadores e funcionários da casa.  
50

 George Savalla, conhecido como o palhaço “Carequinha” é natural de Rio Bonito, mas passou toda 
sua vida em São Gonçalo. Saiba mais em: http://biografias.netsaber.com.br/biografia-4379/biografia-
de-carequinha 
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Passados sete anos, o quadro político da cidade é outro. A câmara passou 

por uma grande renovação após o pleito de 2016, mas algumas semelhanças ao 

quadro político de 2011 ainda são visíveis. Interessa-me destacar aqui a presença 

evangélica, que será demonstrada através dos discursos, atuação e até costumes 

rotineiros da casa parlamentar. 

É preciso demarcar que toda sessão parlamentar na câmara municipal de São 

Gonçalo se inicia com uma leitura de uma passagem bíblica. Geralmente essa leitura 

é feita pelo vereador que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Salvador 

Soares (PRB). Nesse momento de leitura (ANEXO XVI), o presidente da câmara 

pede que todos fiquem de pé e façam silêncio, inclusive a assistência e todo o 

público presente, “em sinal de respeito”. Essa leitura geralmente se reveza entre um 

vereador ou outro, mas quase sempre é feita pelo Salvador Soares, ou como faz 

questão de ser chamado, Bispo51 Salvador Soares. A ideia de fazer o revezamento 

foi do próprio vereador Bispo Salvador, que foi lembrado pelo vereador Lecinho 

(MDB), durante uma sessão, ao agradecer pela ideia e dizer que a “bíblia é o livro 

mais importante e bonito do mundo”. 

Numa das primeiras sessões parlamentares de 2017, o vereador Lecinho , 

que presidia a sessão na ausência do presidente Diney Marins (PPS), convidou o 

orador inscrito vereador Salvador Soares para fazer uso da palavra na tribuna da 

câmara, mas logo foi corrigido pelo próprio, dizendo que deveria ser chamado Bispo 

Salvador Soares. 

Fazendo um paralelo com outro bispo da Igreja Universal, é interessante ver a 

diferença do uso do seu título religioso. Na cidade do Rio, o atual Prefeito Marcelo 

Crivella (PRB), na eleição municipal de 2012, quando concorria a Prefeitura do Rio, 

não quis vincular sua imagem à igreja, mas ao Político ecumênico, tentando o tempo 

todo se distanciar da sua imagem de bispo (GERALDO, 2012, p.98). 

Essa possivelmente foi uma estratégia política eleitoral da equipe de Marcelo 

Crivella (PRB) na disputa pela Prefeitura do Rio, já que havia lá um debate central 

na questão da ligação dos candidatos com as igrejas, mas em São Gonçalo há uma 

outra forma de evocar a questão religiosa na política e não há tentativa de afastar a 

imagem do candidato de professar sua fé. Assim, o vereador Salvador Soares, faz 

questão de correlacionar sua identidade política ao bispo. Nesse mesmo texto sobre 
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 É um título religioso comum em diversas confissões cristãs. 



38 
 

 

as eleições do Rio, o autor nos fala sobre a questão da identidade, no qual se 

destaca: 

 

Na literatura sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, a identidade é uma 
categoria importante para justificar as ações dos indivíduos. A identidade 
iurdiana é marcada pelos valores do exorcismo, da cura e da prosperidade, 
além da marca dos “perseguidos”. Os autores que tratam do tema 
pretendem estabelecer um elenco de elementos distintivos para se 
determinar com precisão os modos de ser e agir de um iurdiano, Em outras 
palavras, há um esforço em se demonstrar que há traços que se articulam 
de alguma maneira com a finalidade de explicar a ação dos indivíduos que a 
postulam (GERALDO, 2012, p.101). 

 

Nesse contexto de identidade iurdiana, o vereador Salvador Soares tem feito 

alguns de seus discursos os justificando com passagens bíblicas, como numa 

audiência pública realizada pelo vereador Sandro Almeida (PHS), onde foi discutida 

a denúncia de uma ex servidora ao Prefeito da cidade de desvio de verbas dos 

cemitérios municipais. O vereador Bispo Salvador se posicionou a favor da abertura 

da CPI 52 para investigar o Prefeito, justificando seu voto com uma passagem bíblica, 

que diz: Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, 

o povo geme (Provérbios 29:2). Concluiu sua fala explicando que a população 

gonçalense sofre e que está na palavra de Deus, que por isso deveria ter a 

investigação. 

Quando se tem esse tipo de elemento religioso agregado ao discurso político, 

há autores que defendem que esses agentes políticos fariam uma nova adaptação 

dos problemas políticos em questões religiosas. Como Ari Pedro Oro diz que: 

 

Por outro lado, a IURD também traz para o campo político e para a 
construção da sua representação política elementos doutrinários e 
discursivos presentes em sua cosmovisão religiosa, reproduzindo, assim, 
um procedimento comum aos evangélicos de “religionizar” o político (ORO, 
2003, p.292). 

 

Nesse sentido, é possível observar essa “religionização” dos discursos do 

vereador Bispo Salvador, o que seria característico de políticos da Igreja Universal. 

Segundo Oro: 

 

A Universal mobiliza na esfera política crenças, valores, símbolos e 
cosmovisões do seu universo simbólico, e com base neles produz uma 
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 A Comissão Parlamentar de Inquérito é um dos principais instrumentos de investigação do poder 
legislativo. 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/29/2+
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ressemantização do voto, inscrevendo-o numa lógica cosmológica, na 
perspectiva da guerra santa (ORO 2003, p.295). 

 

É interessante observar que toda a campanha política do vereador Bispo 

Salvador foi feita somente através da mobilização dentro das Igrejas Universais da 

cidade, com pouco material visto na rua ou santinhos distribuídos. Ainda assim, foi o 

vereador mais votado da cidade, com 7.369 votos. É possível atribuir essa 

expressiva votação ao poder de mobilização da Igreja Universal para com os seus 

fiéis, que votam através de uma ótica de filiação religiosa. 

A atuação parlamentar do vereador Bispo Salvador Soares costuma ser 

elogiada pelos seus pares parlamentares, como foi dito pelo vereador Lecinho Breda 

(MDB), quando presidia uma sessão. Ele se referiu ao Bispo Salvador como o 

vereador “mais atuante da história da universal na cidade”, se referindo em 

comparação a ex vereadora Beatriz Santos (PSL), que também foi eleita pela Igreja 

Universal. Em nenhum momento há a preocupação ou cuidado de não ligar a figura 

do vereador a Igreja. 

Um dos projetos do vereador Bispo Salvador que mais repercutiu 

negativamente nas redes sociais por ser considerado uma forma de favorecer a sua 

igreja, foi o Projeto de Lei número 710/2017 (ANEXO XVII), que inclui no calendário 

oficial da cidade de São Gonçalo, o “Dia do Obreiro Universal”, que, ao ter sido 

aprovado, deverá ser comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de 

agosto. 

Na sessão do dia 30 de maio de 2017, o vereador Bispo Salvador Soares 

pediu para quebrar o protocolo da câmara para homenagear o grupo UNP (Universal 

nos Presídios) (ANEXO XVIII), narrando a história do grupo e a importância do 

trabalho dos mesmos na ressocialização através da palavra de Deus, lhes 

entregando títulos de moção de aplausos53. Naquela ocasião, o vereador Lecinho 

(MDB) pediu um aparte 54 para falar, parabenizando o grupo e dizendo que a religião 

não importa, que o importante seria ter Deus no coração, relatando o caso de um 
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 Moção é a proposição pela qual o vereador expressa seu louvor, congratulação ou pesar. 
Apresentada à Mesa Diretora, a Moção é imediatamente despachada pelo Presidente e enviada à 
publicação. Quando seus autores pretendem traduzir manifestações coletivas da Câmara Municipal, 
a Moção deve ser assinada, no mínimo, pela maioria absoluta dos vereadores. 
54

 O aparte é geralmente pedido quando se vai interromper o discurso de outro parlamentar para fazer 
uma observação. É permitido apartear apenas uma vez, conforme regimento interno. Mas nem 
sempre os parlamentares seguem à risca.  
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jovem que fumava muita maconha, mas que conseguiu se curar através da 

evangelização. 

Em outra sessão com presença de diversos membros da Igreja Universal, no dia 

26 de junho de 2017, o vereador Bispo Salvador homenageou a Igreja Universal no 

plenário da Câmara pelos seus 40 anos de existência e discursou sobre o papel da 

igreja no Brasil e no mundo. Depois contou a sua trajetória na igreja, dizendo ter 

passado por sérias dificuldades, mas contou ter sido “regenerado pela universal”. 

   Há outros vereadores na câmara municipal que se elegeram com o apoio de 

diversas denominações evangélicas, mas os dois mais ligados são os vereadores 

Bispo Salvador Soares (PRB) - que foi apresentado anteriormente- e Misael da 

Flordelis (MDB), filho da cantora gospel e pastora Flordelis e do Pastor Anderson do 

Carmo, que são líderes da Igreja Comunidade Evangélica Ministério Flordelis55. 

Numa das sessões parlamentares, foi apresentado pelo vereador Professor 

Paulo (PCdoB), um projeto de lei que tornava a umbanda e o candomblé patrimônios 

imateriais do município de São Gonçalo, mas o projeto foi travado no caminho pela 

comissão de justiça e redação, presidida pelo vereador Misael da Flordelis (MDB). 

Em conversa com o assessor do vereador Professor Paulo (PCdoB), foi 

relatado que o presidente da comissão alegou não ter dado seu parecer favorável 

por motivos óbvios, ou seja, o fato de ele ser representante evangélico. Depois de 

muita conversa entre as partes, ficou decidido que o projeto seria colocado para 

votação, mas sem a aprovação da “sua” comissão. Esse caso parece-me 

interessante também porque evidencia não apenas uma filiação institucional com a 

Igreja e seus valores na atividade política, mas também um compromisso pessoal 

que particulariza as decisões legislativas através das convicções pessoais e crenças 

dos legisladores. 

Essa vinculação pessoal também pode ser observada de outra forma no 

seguinte projeto. O vereador Misael da Flordelis (MDB) apresentou um projeto de lei 

289 de 2017 (ANEXO XIX) que foi prontamente aprovado e sancionado pelo 

Prefeito, que dispõe sobre a inclusão do evento “CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE MISSÕES”56– CIM no calendário de eventos do município de São Gonçalo. 
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 Saiba mais em: http://ministerioflordelis.com.br/ 
56

 Descrição dos organizadores do evento: O Congresso Internacional de Missões (CIM) foi uma visão 
dada por Deus ao casal de pastores, Anderson do Carmo e Flordelis, pais de 50 filhos. Por meio do 
CIM, no ano de 2009, foi fundado o Instituto Flordelis, que dá assistência para 228 crianças e 
adolescentes de comunidades carentes, crianças e adolescentes que vivem nas disputas territoriais 
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Trata-se de um evento promovido pela Igreja Comunidade Evangélica Ministério 

Flordelis, que é a igreja dos próprios pais do vereador autor da lei. 

Outros vereadores apresentaram projetos também no sentido de criar um 

calendário de evocação de datas ligadas a questões religiosas, como o vereador 

Jorge Mariola (PHS), que apresentou projeto de lei que criava no município o dia de 

Iemanjá, além da caminhada de combate a intolerância religiosa e o dia do 

candomblé. Contudo, todos esses projetos ainda não foram sancionados ou votados. 

Alguns vereadores que não são diretamente ligados a igrejas evangélicas, 

mas que são evangélicos, apresentaram projetos e fizeram homenagens para suas 

respectivas denominações. O vereador Getúlio Brito (PTN) fez uma reunião com o 

Prefeito da cidade solicitando espaço na cidade para a construção de um colégio 

Adventista, que viria também com a construção de uma grande igreja Adventista na 

cidade. O vereador Natan (PSB) apresentou o projeto de lei 215 de 2017, que institui 

o dia 21 de junho no município como o dia do capelão evangélico, que será um dia 

para promoção de reuniões religiosas, palestras e apresentações comemorativas da 

data. Já o vereador Gilson do Cefen (PRP), organizou um grande evento na câmara 

em junho de 2017 para homenagear os 500 anos da reforma protestante. O evento 

contou com a presença de diversos pastores e líderes evangélicos de diversas 

denominações da cidade. Um jornalista local relatou o evento como um grande dia 

de louvor a Deus na câmara. 

Sendo assim, tentei mostrar nesse capítulo como a presença evangélica 

aparece nas sessões da câmera legislativa da cidade de São Gonçalo através, 

prioritariamente, da apresentação de projetos legislativos ligados a temas e símbolos 

religiosos. Esses projetos tendem a ampliar e estender a presença e influência 

religiosa na cidade, através da criação de datas, espaços e instituições ligados as 

igrejas. Os projetos também conseguem ter um ritmo de tratamento e aprovação 

rápido, se comparado com projetos ligados a outras religiões e crenças. Por último, 

também me interessou mostrar como essa atividade política por parte de vereadores 

ligados explicitamente as igrejas está permeada explicitamente por sua vinculação e 

                                                                                                                                                                                      

das facções de drogas e vítimas de abuso sexual. A missão do ministério é dar continuidade ao 
trabalho ampliando os cursos profissionalizantes do Instituto Flordelis. Outra missão é criar um centro 
de recuperação para menores dependentes químicos, ressocializando e reintegrando crianças e 
adolescentes que têm sido vítimas do tráfico de drogas. A visão do ministério consiste em levar a 
Palavra de Deus para o maior número de pessoas possível, cooperando com a Igreja de Cristo, 
proporcionando aos seus membros meios para alcançar uma experiência progressiva, de modo que 
sejam discípulos de Jesus. 
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atuação pessoal e/ou familiar. Isso também se reflete nas práticas de rotina que 

impõem no desenvolvimento das sessões, como a leitura inicial de uma passagem 

da Bíblia em todas as sessões.     
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo central discutir e mostrar os conflitos e 

tensões geradas pela incursão da religião evangélica na política no município de São 

Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vimos que essa massiva atuação 

dos evangélicos no município é um reflexo do que vem acontecendo no quadro 

político nacional, com a crescente e cada vez mais forte “bancada evangélica” em 

Brasília, que costuma fazer semanalmente cultos na câmara dos deputados. Mesmo 

que tenham ligações com igrejas de diferentes denominações e interesses, 

costumam votar fechados em matérias de cunhos religiosos e morais, como a 

legalização do aborto, das drogas e, mais recentemente, a questão sobre a inclusão 

ou não da discussão sobre gênero nas escolas, que ficou conhecido por alguns 

professores, como a “lei da mordaça”.  

Essa discussão é antiga no país, perpassando pela questão da laicidade do 

estado, que tem como essência o distanciamento das religiões, mas que não 

significou o fim dos conflitos, pelo contrário, o número de conflitos e tensões só 

tende a crescer (MIRANDA, 2010), ainda mais com a diminuição do número de 

católicos - que vimos já ter sido a religião de quase totalidade do país num 

determinado período -, mas que vem perdendo cada vez mais espaço para os 

evangélicos, principalmente os neopentecostais. 

Ficou evidente que, em determinados momentos nas eleições pós 

redemocratização, questões de cunho moral religioso tiveram mais espaço nos 

debates do que os planos de governos dos candidatos. Com o crescimento desses 

grupos evangélicos, passou-se a ter mais atenção e abertura nas campanhas 

eleitorais aos mesmos, já que passavam a representar um grande e importante 

quantitativo de votos.  

No município da pesquisa deste trabalho, foi apresentado um caso 

emblemático, que foi o da “Fake News” que alavancou a campanha da evangélica e 

até então candidata Aparecida Panisset e a queda de sua concorrente, Graça Matos, 

que passou a ser chamada na cidade de macumbeira, com direito a capa de jornal 

com sua foto estampada vestida de mãe de santo.  
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Foi nos governos da Prefeita Aparecida Panisset, que foram relatados os 

casos que repercutiram na cidade, como casos de favorecimento a sua religião e de 

intolerância com as religiões de matriz afro. Esses conflitos nos mostraram uma 

política mais ao serviço de convicções pessoais e uma perspectiva particular de 

mundo, se negando a atender toda e qualquer reivindicação daqueles que não 

compartilhavam da mesma ótica.  

No caso da praça da Bíblia, houve uma evidente aliança entre políticos, 

lideranças locais e religião evangélica, mas se destacou o fato de que o conflito não 

foi diretamente com outra religião, mas com os usuários, em especial jovens, da 

praça, o que explicitou uma apropriação particularizada do espaço público da cidade, 

que deveria ser disponível de forma igual para todos (Kant de Lima, 2000). Na 

abertura da praça e com os protestos, a prefeita reagiu discutindo e fazendo uma 

espécie de exorcismo nos manifestantes, como foi relatado pelo jornalista Vagner 

Rosa, evidenciando novamente a influência religiosa nas práticas políticas.  

Ora, já o caso do museu da Umbanda explicitou que a relação entre religião e 

política não contempla de igual forma todas as religiões. Nesse caso, ao abdicar de 

atender as demandas e reivindicações dos praticantes das religiões de matriz afro, a 

então gestão municipal negou a possibilidade de outras  práticas religiosas que não 

a própria. . Esse episódio serviu também para transparecer a mesma prática por 

parte do poder legislativo da cidade, que só esteve representada por um vereador, 

quando convocada a audiência pelos líderes de diversos terreiros da cidade juntos a 

comissão de combate à intolerância religiosa.  

O trabalho sobre a atual câmara de vereadores da cidade serviu para 

evidenciar o quanto os evangélicos estão cada vez mais presentes na política de 

São Gonçalo e o quanto isso tem sido explicitado no dia a dia da câmara, seja na 

leitura diária de passagens bíblicas, na concessão de títulos a pastores e lideranças 

evangélicos, bem como na criação e sanção de projetos que são voltados para 

ampliação da influência evangélica na cidade. Destaque para o vereador mais 

votado da cidade, Salvador Soares (PRB), que fazia questão de ser chamado pelo 

seu título religioso, Bispo Salvador Soares. Essa “religionização” do discurso político 

seria comum entre os políticos da igreja universal (ORO, 2003), mas também se 

evidencia entre os outros parlamentares da casa legislativa, que não são ligados 

diretamente a uma igreja, mas seguem essa espécie de “status quo” evangélico que 

se criou na casa.  
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Os poucos projetos que são voltados para religiões de matriz afro, geralmente 

são vetados ou engavetados por falta de interesses dos parlamentares. Por 

exemplo, na cidade ainda há uma luta de anos para que se dê a mesma isenção de 

impostos que é concedida aos templos e igrejas cristãs aos terreiros, mas esses 

processos nunca saem dos protocolos.  

Chegando no final desse trabalho, cabe mencionar que a descrição da atual 

configuração da Câmera foi também para mim um desafio, já que me 

desempenhando e trabalhando na mesma fiz o exercício de observação e 

estranhamento de certas práticas e atores que me permitiu refletir sobre esse lugar 

da religião na política.   

A título de conclusão, vale ressaltar que a laicidade do estado que deveria 

garantir a pluralidade de visões religiosas, tem se mostrado pouco efetiva na prática, 

quando fica evidente que as religiões com menos adeptos no país, como as religiões 

de matriz afro, sofrem com a expressiva e atuante representatividade evangélica. 

Sem falar nos casos de perseguições, agressões verbais e físicas, demonização de 

seus cultos e outros ataques que estão ligados a profundas questões de racismo 

estrutural no país.  
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A candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) no calçadão de Alcântara, São Gonçalo – RJ 
(13/09/2014) 
 

ANEXO II 

 

 

 
 
Fonte:   http://populacao.net.br/populacao-sao-goncalo_rj.html (Dados do Censo 2010 IBGE) 
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Leitura bíblica para abertura da sessão do dia 07/06/2018 – imagem da TV Câmara São Gonçalo 
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Retirado do Diário oficial eletrônico do Município de São Gonçalo 
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Membros do grupo UNP (Universal nos Presídios) na Câmara de Vereadores após receberem 
homenagens do vereador Bispo Salvador Soares (PRB) – 30/05/2017 (foto de autoria própria) 
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