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Disputa pela moralidade pública: uma análise da atuação da Bancada Evangélica. 
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Resumo 

Este projeto intenciona compreender o comportamento da Bancada Evangélica durante a 55ª legislatura analisando as 
propostas realizadas pelos deputados que a compõem na Câmara dos Deputados. O estudo tem por base uma análise 
quantitativa das propostas, tentando estabelecer uma conexão das ementas e temas dos projetos encaminhados com a 
relação entre política e religião que tem se intensificado com o aumento do número de candidatos evangélicos  eleitos e 
o afrouxamento da estrutura democrática no Brasil. A finalidade é contribuir com um projeto maior que tente abarcar uma 
análise deste fenômeno em vários outros aspectos que não somente quantitativos.. 
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  Introdução  
A presença das questões religiosas na política não é 
novidade em nosso país tendo em vista o processo 
histórico de desenvolvimento da jovem democracia 
brasileira. Com o significante aumento de cristãos 
evangélicos ao longo dos anos concomitante ao 
crescimento de sua presença na política institucional, 
esse projeto pretende mapear o comportamento 
legislativo dos evangélicos na 55ª legislatura (2015- 
2019) por meio da análise de um banco de dados das 
proposições desses deputados a partir dos dados 
publicados no pela própria Câmara dos Deputados. 
Após o levantamento quantitativo das  proposições, 
foram realizadas algumas seleções baseadas no tipo de 
proposição. Foram selecionadas apenas Propostas de 
Emenda  à Constituição (PEC), Projetos de Lei 
Complementar (PLP), Projeto de Lei (PL) e Projeto de 
Decreto Legislativo (PDC). Após  a seleção,  as 
proposições foram classificadas individualmente em 
temas previamente estabelecidos para posterior análise. 
A presente pesquisa foi realizada como parte de um 
projeto maior projetado pelo Prof. Dr. Ronaldo de 
Almeida do departamento de antropologia do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas. 

 

  Resultados e Discussão  
Após estruturar o banco de dados e analisar as 
proposições selecionadas, foi realizada uma discussão 
em torno dos assuntos trabalhados pelos deputados com 
a literatura existente que relaciona política e religião. Ao 
longo do processo muitas questões surgiram em relação 
a atuação da bancada evangélica também  em  relação 
ao seu comportamento frente a votações simbólicas. 
Foram identificadas e analisadas as votações dos 
membros da bancada em pautas polêmicas como a 
redução da maioridade penal, o impeachment de Dilma,  
a reforma trabalhista e a PL da terceirização. 
A intenção foi estabelecer uma comparação entre o 
comportamento enquanto bancada e o comportamento 
individual de seus membros na apresentação de 
proposições. Não é novidade que a bancada represente 
a manutenção de interesses moralmente conservadores, 
portanto a intenção da pesquisa foi verificar se o mesmo 
comportamento se comprovava no exercício político 
cotidiano da bancada. 

  Conclusões  
O que foi verificado, no entanto, é que os assuntos mais 
comuns em meio às propostas dos deputados da 
bancada não correspondem às questões relacionadas à 
religião e moral, ficando estas reservadas para 
proposições de comum autoria entre os membros ou de 
interesses particulares. A posição da bancada  
evangélica enquanto representante de um pensamento 
religioso conservador na política institucional não pode 
ser ignorada, mas a análise realizada pelo estudo aponta 
que existem outras questões a serem levadas em conta. 
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