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A Renovação Carismática Católica já vem declarando apoio a candidatos a cargos 

legislativos e executivos a pelos menos duas décadas, muitos dos quais oriundos do próprio 

movimento. O que chama a atenção sobre essas candidaturas é o fato de assumirem ao mesmo 

tempo um duplo discurso: religioso, quando assumem uma plataforma política afim com 

alguns princípios da Igreja Católica; republicana, quando assumem uma plataforma política 

afim com o zelo pela gestão pública e o bem comum.  

A literatura corrente costuma ler esse processo de penetração da indicação de voto 

entre os católicos carismáticos pelo prisma do utilitarismo político, não levando em conta os 

processos contextuais onde essa penetração é efetuada. Não que a prática política dos 

carismáticos não possa ser utilitária, visto que os grupos políticos também o são. Cabe sem 

dúvida uma atitude mais clínica, como diria Pierre Bourdieu
1
, nos estudos que envolvem 

política e religião, onde ambas são variáveis principais, portanto, articuladas entre si e aos 

contextos em que estão sendo relacionadas.  

Seria preciso pensar como essas candidaturas são construídas no meio carismático, não 

apenas por parte dos candidatos e dos especialistas em campanha eleitoral da RCC. A eleição 

de um candidato depende de um triplo processo, sendo o primeiro a própria construção da 

candidatura entre os fiéis-eleitores carismáticos, e o segundo a recepção da candidatura entre 

os fiéis-eleitores, a medida em que estes criam justificações para o voto neste ou naquele 

candidato. O terceiro processo é o contextual, que envolve dinâmicas políticas diversas que 

tanto candidatos e fiéis-eleitores acionam quando compõem a lógica do voto. Este terceiro 

processo certamente contribui para a compreensão dos procedimentos adotados por 

candidatos e fiéis-eleitores, pois são os contextos, e seus segmentos, que dão validade para os 

procedimentos adotados.  

Falta nas ciências sociais da religião uma reflexão que contemple esse panorama. Para 

tanto, a pesquisa voltará o seu olhar para o contexto em que os grupos e seus fiéis-eleitores 

estão inseridos. Nesse ínterim, estudar política, sobretudo eleições, implica no 
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reconhecimento da lógica que compõem o processo político mesmo e que são dadas no 

contexto deste processo e que muitas vezes pode envolver a religião.  

 

*** 

 

As eleições, enquanto um tempo da política
2
, são marcadas pela procura e disputa 

incessante de votos por parte de candidatos vinculados a uma série de grupos de interesses e 

que estão disseminados por um emaranhado de partidos políticos. A medida em que os 

candidatos correm atrás dos eleitores com promessas e discursos veiculados através de 

santinhos, propagandas nas mídias, comícios e carros de som nas ruas, os eleitores se 

mobilizam para escolher em quem votar e por quais motivos votar em determinado candidato. 

Uma parte desses motivos está atrelada ao fato do candidato ter um compromisso com 

determinado grupo religioso e/ou por estar sendo apoiado pelo grupo no qual o eleitor 

também faz parte. Isto, entretanto, não significa que o fato de um candidato estar vinculado a 

algum grupo ou por ele ser apoiado implica na migração da intenção de voto do grupo 

religioso que assumiu um posicionamento favorável a determinado candidato para o fiel-

eleitor. A adesão a algum candidato demanda, antes, uma simetria entre o posicionamento da 

candidatura e o interesse do fiel-eleitor, condição de possibilidade para a decisão do voto.  

 As ciências sociais da religião, ao tratar da relação entre movimentos religiosos e 

política (leia-se eleições), vêm tratando o tema de uma forma bem particular, sobretudo 

quando a relação entre religião e política coloca em cena o pentecostalismo e o catolicismo 

carismático. Ambos movimentos têm sido lidos como nódulos de utilitarismo político e 

intransigentismo, seja olhando para a prática da hierarquia dos movimentos quanto para a 

prática dos fiéis-eleitores. Os primeiros visariam minar as estruturas democráticas através de 

mandatos que defendessem os interesses morais e econômicos da religião, aprovando projetos 

favoráveis aos seus interesses, como a manutenção da criminalização do aborto, a proibição 

da união homossexual e a concessão de sinais de rádio e TV. Os segundos, por sua vez, não 

só contribuiriam para a manutenção desse processo utilitário e intransigente, mas também 

visariam interesses próprios, como a possibilidade de se ter acesso a alguns projetos 

governamentais criados e/ou administrados pelos candidatos que ajudou a eleger
3
.    

 Resumindo-me às análises sobre a relação entre a Renovação Carismática Católica 

(RCC) e os processos eleitorais, cabe frisar que estas se dividem em dois blocos de análise. 
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De um lado se colocam as análises que vêm a RCC pelo crivo do utilitarismo político e do 

intransigentismo e de outro as análises que interpretam a RCC colocando o contexto onde está 

inserida como mediador de todo comportamento e opção política dos católicos carismáticos. 

É no fluxo desta última posição analítica que este projeto constituir-se-á, apesar de se 

pretender ampliar as bases analíticas nas quais esta posição analítica se constitui. 

Pelo lado do bloco analítico que aposta no utilitarismo político e no intransigentismo, 

encontram-se os trabalhos de Reginaldo Prandi, Brenda Carranza e Júlia Miranda. Os estudos 

destes autores estão interessados em desvelar componentes reacionários através da prática 

multipartidária dos candidatos do catolicismo carismático, nos projetos pró-vida e pró-família 

expressos nos mandatos e no viés dito assistencialista de seus projetos. Analisando o voto e as 

práticas expressas nos mandatos dos candidatos da RCC, esses autores vão tecendo uma 

discussão sobre o conservadorismo presente nessa relação, muitas vezes contrastado com o 

ideário político das CEBs.  

 Reginaldo Prandi
4
 coloca a RCC como portadora de um habitus que ele chama de pré-

ético, onde os sujeitos são mobilizados a partir de uma lógica que se resume na satisfação dos 

interesses próprios. Essa lógica, para o autor, agiria em contraponto de uma sociedade dita 

pós-ética, onde vigorariam a capacidade comunitária e transformadora dos sujeitos, sendo as 

CEBs um exemplo disso. Por ser mágica e tornar possível a intervenção divina e a 

demonização da esfera pública, a capacidade de agir pelo coletivo, entre os sujeitos da RCC, 

seria sufocada pelo interesse de cada um resolver seus dilemas pessoais.   

 Em outro estudo Prandi afirmou que os católicos carismáticos estariam mais perto da 

magia e em conseqüência mais longe da política. Entretanto, apesar de rejeitarem o mundo 

política “enquanto participação e atuação militante (...) não rejeitam a política partidária; 

votam e votam, com posições políticas bem definidas, e tem elegido como seus representantes 

deputados federais e estaduais, além de vereadores”
5
. A partir desta constatação, Prandi 

afirma que o posicionamento político da RCC é conservador, pois seus candidatos priorizam 

projetos de cunho moralizador e em defesa da família.  

 Brenda Carranza, se posicionando contra as leituras a-políticas do movimento, afirma 

que este sempre procurou ocupar cargos parlamentares, visando “fazer do Brasil um Brasil 

Cristão”. A socióloga argumenta que é difícil aceitar a tese de que os carismáticos não se 

envolvem com a política, na medida em que muitos candidatos são eleitos para todos os níveis 

da política com uma plataforma afinada com a RCC, e dela obtendo apoio explícito. Esses 
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candidatos também têm todo um vínculo e histórico de liderança dentro do movimento, 

condição de possibilidade para uma candidatura respaldada e legitimada na estrutura da 

RCC
6
. 

Uma vez eleito a intenção do candidato católico-carismático é deixar a marca de 

cristão no mandato. Carranza constata que essa identidade confessional transportada para o 

cargo político implica tanto na viabilização de privilégios para a RCC, quanto no 

posicionamento moralizante, expresso nas posições contrárias a “projetos de lei que visam 

incorporar como direitos civis questões tais como orientação sexual (união civil de membros 

do mesmo sexo) e sobre direitos reprodutivos da mulher (aborto)”
7
. Para Carranza esse 

posicionamento reforçaria um projeto de neocristandade presente na RCC, pois tem suas 

atividades respaldadas numa  

 

postura saudosista daqueles que pretendem governar em nome de Deus e 

articular-se ancorados no prestígio da Igreja [implicando] no não 

reconhecimento da autonomia da esfera política e religiosa, conquista da 

modernidade, o que levaria a pensar que se converte num quase retorno à 

pré-modernidade. Além disso, também pode representar uma visão política 

clientelista, fundamentada na procura de privilégios, e a busca estratégica da 

recuperação da hegemonia perdida pela própria Igreja Católica
8
. 

 

 Apesar de um posicionamento homogêneo ao nível de atividade política, vigora entre 

os candidatos a adesão a múltiplos partidos, visto que “o mundo partidário é para a RCC uma 

instância acidental que o candidato utiliza para ascender a um mandato e a partir daí assegurar 

os interesses do movimento”
9
 (Ibid., p.171). O movimento fornece ainda amparo aos seus 

candidatos através da Secretaria Matias (atualmente Ministério Fé e Política), que é o órgão 

responsável pela estruturação da atividade política no movimento. A análise de Carranza 

mostra que a relação da RCC e a política se constitui de modo pragmático, onde o que 

interessa é eleger candidatos que venham a trazer benefícios para o movimento.  

 Júlia Miranda, por sua vez, afirma que a religião possuiria uma função infrapolítica, 

“na medida em que o religioso significa menos por sua presença como ordenadora da 

sociedade, do que pelo fato de que exista uma ordem, um espaço simbólico onde os atores se 

reconhecem com integrantes de um mesmo espaço”
10

. Isso significa que a religião é elemento 

preponderante na prática política. Por isso a antropóloga atenta para o fato de que os católicos 

carismáticos estendem a ação do Espírito Santo para a política, onde o mandato parlamentar é 

concebido como um carisma
11

.  
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 Essa lógica implica numa participação política resumida à política partidária e a 

identificação desta participação com o “tempo da política”, quer dizer, as eleições
12

. Por outro 

lado, também implica numa posição peculiar do candidato ao pleito. Este transforma a 

religião num capital político, introduzindo em seu discurso um apelo político-religioso com 

uma dose de proselitismo, sobretudo quando se sabe que a maioria dos seus eleitores 

pertencem ao seu próprio grupo religioso
13

. Isso faz com que o candidato aposte na pregação, 

“com a qual busca sistematizar a articulação entre o político e o religioso, de forma a garantir 

a adesão dos membros do grupo, com base na sua pertença religiosa” e, ao mesmo tempo, se 

transformando no porta-voz político do grupo
14

.  

 Essa relação acaba gerando um “toma lá, dá cá” entre grupo e candidato, pois os votos 

são, para Miranda, barganhados com o favorecimento dos interesses e necessidades do grupo. 

Para os católicos carismáticos esses favorecimentos oscilam desde a defesa dos interesses da 

IC em termos de se posicionar a favor ou contra determinados projetos, até a melhoria das 

condições de vida de determinadas comunidades. Essa postura, expressada nos discursos e 

práticas dos candidatos e portadores de mandatos, é concebida como anti-liberal e 

intransigente, pois respaldada no assistencialismo e também por possuir um fundo 

argumentativo religioso, diferente das CEBs, que apesar de católicas, não lançava seus 

candidatos sobre um discurso ético-religioso, mas sim ético-político
15

.  

 Uma alternativa a essas análises pode ser encontrada no trabalho da antropóloga 

holandesa Marjo de Theije, em seu estudo sobre o catolicismo liberacionista no estado de 

Pernambuco, onde observou que o comportamento político dos católicos carismáticos estava 

estreitamente ligado ao contexto liberacionista em que co-existia. Para ela existiria um 

processo de mediação entre a RCC e o contexto liberacionista, sendo este contexto o que 

forneceria elementos para a orientação da compreensão que se tem do mundo, na medida em 

que se configurava como o agente dominante da vida paroquial
16

. 

Quando a RCC enfatiza a caridade ou vota em determinados candidatos ela o faz sobre 

influência do meio. Theije enfatiza que para se tornar o conhecimento explícito ao nível do 

cotidiano, os entendimentos no nível da consciência devem respaldar-se numa realidade 

correspondente. Para Theije, “as idéias implícitas devem tornar-se inteligíveis. (...) Mesmo se 

um conhecimento de práticas alternativas se tornar visível para o laicato, deve haver 

oportunidades culturais presentes para traduzir esse conhecimento em prática. As 

possibilidades estruturais devem favorecer as mudanças potenciais”
17

. 
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Esse tipo de conceitualização esclareceria, para a antropóloga, as relações entre idéias 

e práticas. O religioso, para ela, tem muito mais a ver com o fazer do que com o pensar, sendo 

o ajuste situacional desse processo guiado pela consciência dos atores. Desse modo “são 

geradas idéias implícitas sobre o que o religioso acarreta e sobre que valores são importantes. 

Quando as pessoas começam a agir sobre essas crenças religiosas implícitas, tornam-se 

cientes delas e são motivadas a agir”
18

. A esse processo Theije chama de “campanha 

cultural”, onde duas condições devem ser satisfeitas para que mudanças possam ocorrer: “as 

ações e as idéias alternativas devem tornar-se inteligíveis aos atores, e os atores devem ter a 

motivação e a autonomia ou o poder de realizar mudanças”
19

. 

 A perspectiva de Theije muito possibilita a compreensão da prática política dos 

católicos carismáticos. Explorando a conceitualização da autora, pode-se notar, por exemplo, 

que a relação da RCC com a política partidária implica, em primeiro lugar, na inteligibilidade 

da lógica político-partidária que, assim explícita, passa a redefinir os horizontes imaginativos 

da RCC, que por sua vez redefine suas próprias ações a partir do reconhecimento desses 

horizontes. Então, o que se deve notar são as práticas em seus contextos, que devem ser 

entendidos na interconectividade das redes das quais também faz parte. Assim, não só a 

prática partidária deve ser analisada em termos de participação política, mas toda a rede que 

se pode conceber como política, ou potencialmente política, desde atos de caridade até 

campanhas por melhorias das condições locais. Nesse sentido, se um católico carismático vota 

em um candidato católico carismático, seja por indicação de seu grupo ou não, é porque 

existem elementos culturais entrelaçados no contexto em que vive e que favorece a adesão a 

esta prática.  

 

*** 

 

O que pretendo aqui é: discutir sobre quais os temas mais enfatizados por esses 

candidatos durante o processo eleitoral, analisando-os no contexto religioso e republicano em 

que estão atravessados; tentar interpretar como são realizadas as conexões entre Religião e 

República a partir da aproximação e distanciamentos entre os temas que o candidato assume 

durante sua campanha. 

Vou dar um exemplo de um candidato apoiado pela RCC. Se por um lado ele poderia 

partir do princípio de que ele é detentor de uma base eleitoral definida, por receber o apoio da 
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RCC, por outro lado esta base pode não lhe ser suficiente para atingir o coeficiente eleitoral 

necessário, fazendo com que o candidato tenha que levar em conta, para sua eleição, as 

diretrizes do partido que pode lhe garantir tal coeficiente, bem como convencer eleitores que 

não freqüentam o catolicismo carismático e que não estão suscetíveis a um discurso 

simplesmente religioso.  

 A produção de sua candidatura no meio católico-carismático é realizada sob um 

discurso que o coloca como representante da RCC e da Igreja Católica no legislativo, uma 

figura pronta para agir quando os interesses éticos e morais católicos forem afligidos. O fato 

de ter apoio de lideranças e pessoas influentes no meio facilita a adesão à sua candidatura por 

parte dos fiéis-eleitores. Um problema nesta adesão é quando o eleitorado não vê no 

candidato uma figura capaz de representá-lo do ponto de vista da gestão política. Nesse 

sentido ele soma ao apoio de lideranças e pessoas influentes no meio o fato de possuir 

experiência em alguma área administrativa da RCC ou apelar para o fato dele ser ungido pelo 

espírito santo ou ainda que Deus lhe deu esta missão através de uma revelação. Além disso, 

cabe ressaltar o constante apelo pela ética e a moralidade na política, que também contribui na 

produção da candidatura no meio católico-carismático, a medida em que o candidato foca ser 

ele um diferencial. Qualquer tipo de polarização aqui é diluído, sendo a candidatura 

constantemente inventada, sempre tentando fugir do risco de pulverizá-la ou desconfigura-la 

enquanto católico-carismática.   

 Já a produção da candidatura num contexto onde o religioso não é o mais 

preponderante, os pares de oposição são mais evidentes e a atividade recursiva para a diluição 

dos pólos mais intensa, que é tão complexa quanto a situação anterior. Visando ampliar sua 

base eleitoral, o candidato percorria contextos partidários e ampliava seu discurso, 

acrescentando nele outros temas que no contexto religioso eram secundários ou estavam 

implícitos. Em ambos os casos, a coesão da produção da candidatura não se perdeu, levando o 

candidato a uma bem sucedida estratégia de ampliação do eleitorado.  

 Quando falava a uma base que não estava articulada ao movimento carismático, o 

candidato fazia, além de um discurso em defesa da moralização e da eticização da política e 

da vida social, muito exigida pelos eleitores em tempos de eleição, disseminava entre eles seu 

compromisso com obras de cunho social, defesa dos desvalidos e projetos para a melhoria das 

condições de vida local, discurso comum na boca de outros candidatos e que muita gente ouvi 

e quer ouvir durante campanhas políticas. Soma-se a isso o fato do candidato estar envolvido 
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com algum movimento social voltado para a assistência social e obras de caridade, que 

constituía para ele um background para ser bem aceito por uma base eleitoral alheia a 

questões político-religiosas, mas que quer ver seu candidato “colocando a mão na massa”. 

Esse tipo de comportamento, ao contrário do que possa parecer, não desloca o candidato para 

uma esfera não religiosa, mas o mantém afim com ela, a medida em que se confunde o 

candidato obreiro da RCC, que está nos movimentos assistenciais enquanto servo de Deus e 

da Igreja Católica, e o candidato compromissado com as causas sociais, que está nesses 

movimentos de assistência por conta de seu interesse com as melhorias sociais.  

Além disso, o candidato, visando atingir o coeficiente eleitoral necessário para a sua eleição, 

vai atrás de partidos que melhor lhe dê tais condições de elegibilidade. Para os candidatos 

carismáticos, o partido é o que menos importa, o que vale é estar dentro dos espaços 

legislativos. Se por um lado o candidato não encontra dificuldades em se filiar a algum 

partido, pois este o vê como detentor de uma gama de votos que ajudaram no crescimento do 

partido, por outro lado surge um problema quando emerge a necessidade do candidato ter que 

se comprometer com a pauta do partido ao qual está filiado.  

 A tensão não pode ser dissolvida apenas pela desvinculação do candidato de seu 

partido, mesmo que este seja secundário na sua proposta política. A não adesão ao 

centralismo será problema em qualquer partido. O candidato vai utilizar o fato de ser detentor 

de uma margem “x” de votos e de que seu eleitorado vota nele não por causa do partido, mas 

por causa de sua pessoa político-religiosa, coerente em princípios e atitudes. Ocorre também 

do candidato enfatizar o sentido último da política, ligado ao zelo pelo bem comum e opor a 

pragmática partidária a esse sentido. Assim produz também uma idéia de partido, acomodada 

aos interesses que acredita compartilhar.   

 

Notas 
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