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RESUMO: 

A abertura política decorrente do fim da ditadura militar no Brasil, em 1985, possibilitou que diversos atores se 

tornassem mais participativos da vida política. No momento atual, o país (e outras partes do mundo) enfrenta uma onda 

conservadora que uniu muitos atores e pautas distintas em torno de um movimento maior. Esse alinhamento político criou 

alianças religiosas que disputam o espaço político sob a orientação de uma moral reguladora e uma economia liberal. O 

governo Bolsonaro, em especial, tem sido um espaço de articulação dessas alianças. O presente projeto pretendeu mapear a 

área jurídica deste governo, focando no primeiro e segundo escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no 

Advogado Geral da União (AGU), na Procuradoria Geral da República (PGR) e na Defensoria pública. A hipótese é de que 

há uma crescente participação de certos setores do cristianismo (católico e evangélicos) que militam não apenas pela maior 

presença das religiões no espaço público como também disputam a estruturação jurídica deste espaço. 

INTRODUÇÃO: 

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado uma crise que se prolonga desde os protestos de rua de 2013, dividindo e 

polarizando o país em forças progressistas, que atuam em prol da democracia e dos direitos garantidos pela nossa 

“Constituição Cidadã”, e em forças conservadoras. Estas últimas, alinhadas na política moralmente reguladora, na economia 

liberal, no plano securitariamente punitivo e socialmente intolerante (Almeida, 2019, p.185) elegeram em 2018 um candidato 

de extrema direita, Jair Messias Bolsonaro, para ocupar o cargo de presidente da República. Diversos atores políticos e 

sociais compuseram e compõe essa “onda conservadora”, que se trata de um processo de convergência de diferentes grupos 

sociais cuja resultante atual foi Bolsonaro para presidente. 

A escolha por Bolsonaro revela o caráter e um interesse central desse alinhamento conservador que se trata da opção 

por alguém que esteja fora do sistema político ou que seja contrário a ele (ALMEIDA, 2019, p. 188). Esse interesse pode ser 

explicado parcialmente pelo descrédito da representação política depois da perda de sua legitimidade devido a grandes 

esquemas de corrupção (idem), midiatizados e majoritariamente vinculados ao Partido dos Trabalhadores (PT). Isso 

contribuiu para que boa parte da população desenvolvesse um raciocínio ideológico de salvação da política através de uma 

“expiação ética” concomitante a deslegitimação dos discursos da esquerda e de seus atores. Assim começou o apoio a uma 

nova política, cuja assinatura é um antipetismo concentrado tanto em sanar a crise econômica quanto a crise moral (idem, 

p.206).  

Nesse momento, então, duas esferas passaram a dialogar no campo político, complementando-se: a esfera 

privada da família e da religião, que segundo Wendy Brown é orientada pelos valores de autoridade, tradição e moderação; e 

a esfera econômica cuja orientação é no sentido da inovação, novidade e, principalmente, liberdade (BROWN, 2019, p.110). 
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Dessa maneira, o apoio eleitoral de Bolsonaro ficou conformado por um setor religioso, majoritariamente evangélico, pautado 

pela tradição e por um setor econômico, orientado pelo neoliberalismo. A articulação dessas duas esferas passou a alimentar a 

concepção de uma nação que é propriedade privada e familiar ao mesmo tempo (idem, p.143). À medida que a esfera privada 

da família se expande, aciona-se cada vez a proteção estatal por meio da lei e de forças de segurança públicas, estimulando o 

crescimento do Estado securitário (idem, p.144). 

Portanto, a eleição de Bolsonaro além de representar a descrença pelo sistema político democrático, também 

representa uma posição de um setor da população que promove o desmantelamento do mesmo em prol do fortalecimento da 

tradição em mais esferas da vida social além da pessoal. A defesa da “expansão da esfera pessoal protegida” trata-se, 

portanto, de um projeto político e necessita disputar com outros projetos para fazer sobressair a sua própria tradição. Nesse 

sentido, um grupo religioso específico tem ganhado um destaque pela sua atuação. Se antes de 1980 os evangélicos não 

participavam tanto da vida pública, com a democratização, uma nova configuração dentro dos setores evangélicos foi gerada 

e o grupo dos “pentecostais” assumiu uma liderança autorrepresentativa e hegemônica (Burity, 2015, p.140) que constitui 

atualmente uma mobilização política de extrema relevância não só no Brasil, mas na América Latina inteira. 

Desde os protestos de junho de 2013 recrudesceu no Brasil uma sinergia entre atores sociais, um amálgama de 

valores culturais e uma concentração de forças políticas que configuram o que tem sido nomeado de “onda conservadora”. Na 

pesquisa, não se buscou propriamente uma identidade religiosa, e sim a configuração das aderências de religiosos na 

administração federal que possuem diferenças entre si, mas coincidem no alinhamento político. Dada a amplitude do governo 

federal é de se esperar que ele mantenha interfaces com as principais religiões no Brasil. Focalizamos, no entanto, em clusters 

de religiosos ligados à orientação política da presidência da República e seu círculo mais ideológico.  

 Especificamente em relação a esta Iniciação Científica, o foco está nos quadros burocráticos jurídicos dos escalões 

superiores do executivo federal: Ministério da Justiça, AGU, PGR e Defensoria Pública. Em síntese, como as religiões têm 

atuado no plano do ordenamento jurídico do espaço público a partir do governo Bolsonaro? 

A interação religiosa que atravessa o governo federal orienta até mesmo as indicações e nomeações realizadas pelo 

presidente para os cargos de Ministros, de Advogado Geral da República, para membros do Supremo Tribunal Federal, como 

o ministro Kássio Nunes que defendeu a abertura dos templos religiosos em fase crítica da pandemia ocasionada pelo vírus 

COVID-19. Isto demonstra que existe uma articulação entre setores do governo e religião. Portanto, delimitar a atuação de 

atores religiosos que compõe o quadro técnico do governo atual é crucial para compreender o quanto que essa articulação 

pode influenciar na política através do interesse por pautas semelhantes defendidas pela direita religiosa. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa que mescla metodologia qualitativa com quantitativa. A investigação realizada teve a 

finalidade de descrever agentes e situações complexos com diferentes dimensões em rede (ALMEIDA, 2016, p. 61). Os 

agentes investigados são membros dos primeiros e segundos escalões da assessoria direta do MJSP, assim como demais 

órgãos a ele filiados. Para mapear as dimensões em que estão inseridos foi necessário realizar a coleta de informações 

relativas à indicação ao cargo, formação universitária, filiação partidária, pautas defendidas e polêmicas relacionadas e 

religião. Estas categorias foram determinadas no momento de composição do banco de dados utilizado no projeto “A onda 

quebrada: evangélicos e conservadorismo”. Este banco de dados tem sido alimentado com pesquisas semelhantes a esta em 

relação a outras áreas do governo, que investigam a direita religiosa no Ministério das Comunicações, Ministério da 

Educação, no Ministério das Relações Exteriores, entre outros.  
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Uma vez que entrevistas não serão realizadas, a estratégia adotada para acessar a narrativa individual dos 

agentes investigados consistiu em parte da coleta de informações disponibilizadas em redes sociais e pessoais, como 

Instagram, Facebook e Twitter, que foram monitoradas ao longo da pesquisa. Além dessa narrativa individual, a pesquisa 

também considerou as informações obtidas por meio de outras plataformas digitais impessoais, como sites governamentais e 

notícias de jornais. A ideia inicial era acompanhar a participação desses agentes em eventos governamentais e sociais. Como 

se trata de muitos agentes, não foi possível realizar essa observação. Mas a partir dos dados coletados, foi possível reunir 

informações relevantes à pesquisa de acordo com o perfil de cada um. Essas informações preencheram a planilha (banco de 

dados) que posteriormente será avaliada1 para traçar as redes religiosas que fornecem preferencialmente quadros burocráticos 

da área jurídica do governo Bolsonaro. 

RESULTADOS: 

Esse mapeamento se desenvolveu em uma planilha estruturada com algumas colunas a serem preenchidas para 

cada área estudada: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Defensoria Pública da União, Procuradoria Geral da República 

e a Advocacia-geral da União. No total, foram tabelados 56 atores para mapear a área jurídica deste governo, focando no 

primeiro e segundo escalão do governo nas áreas jurídicas elencadas. 

No caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram mapeados os atores que atuam em postos de 

assistência direta e imediata ao ministro. Foram listados os membros dos seguintes órgãos: 

• Gabinete do Ministro;  

• Secretaria Executiva; 

• Consultoria Jurídica; 

• Assessoria Especial de Assuntos Legislativos; 

• Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares; 

• Assessoria Especial Internacional; 

• Assessoria Especial de Controle Interno. 

Devido à extensão de atores, houve uma decisão de selecionar apenas aqueles que ocupam a liderança desses 

postos e foram indicados para atuar no governo atual. Assim, a pesquisa mapeou 15 atores do MJSP na planilha. 

O mesmo método foi aplicado para mapeamento dos atores que compõem a Advocacia-Geral da União. Nesse 

caso, dezenove atores foram selecionados com o auxílio da organização disponível no site da AGU, que indica a composição 

desse órgão governamental. 

Para preencher os atores que ocupam cargos na Procuradoria Geral da República e Defensoria Pública da 

União, foi preciso consultar as listas de cargos nos devidos sites governamentais. Em relação a PGR, foram escolhidos os 

atores que compõe o gabinete do Procurador Geral da República e o próprio Procurador, totalizando 10 atores. Da mesma 

forma, a lista de membros da Defensoria pública e seu organograma foram estudados resultando na seleção de 12 atores. 

Portanto, o mapeamento dos atores de cada área jurídica do governo ficou tabelado da seguinte forma: 

• MJSP: 15 membros selecionados, contando com o ministro; 

• AGU: 19 membros selecionados, contando com o advogado-geral da união; 

• PGR: 10 membros selecionados, contando com o procurador-geral da república; 

• DPU: 12 membros, contando com o defensor-público da União. 

Após a seleção dos atores, as seguintes informações foram recolhidas de cada um deles: 

 
1 Esse projeto de iniciação científica está vinculado ao projeto “A onda quebrada: evangélicos e conservadorismo”, coordenado 

pelo professor livre docente da Unicamp, Ronaldo Romulo Machado de Almeida, que conta com os financiamentos da Capes por meio da 

Bolsa Produtividade PQ, Nível 2, e do projeto “Transformações da laicidade: novas relações entre Estado, religião e sociedade”. Este 

último pelo convênio Capes-Cofecub. 
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• cargo ocupado; 

• posto de trabalho; 

• indicação; 

• motivo da indicação; 

• apoios; 

• caso o ator não ocupe mais o cargo, é preciso listar o motivo de saída; 

• posição institucional anterior e outras posições relevantes; 

• formação universitária; 

• ocupação socioprofissional; 

• filiação partidária; 

• filiação religiosa e Igreja pertencente; 

• interesses e pautas defendidas; 

• participação em polêmicas; 

• redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter); 

• parcerias com outros ministérios; 

• projetos e atos/leis elaborados. 

Com os dados reunidos a partir dos currículos disponibilizados nos sites governamentais, foi possível 

identificar as seguintes características: 

➔ A maioria dos atores possui graduação e pós-graduação em direito; 

➔ A maioria já ocupava algum cargo na área jurídica do governo (mesmo antes da eleição do Bolsonaro) 

Acompanhando as notícias, principalmente dos atores que lideram os órgãos observados, foi possível 

identificar as alianças que existem além da simples execução dos cargos. Um exemplo disso é o caso do ministro da Justiça, 

Anderson Torres, que deixou de concorrer ao Senado pelo Distrito Federal para servir a campanha de reeleição do presidente 

Bolsonaro2. Além de identificar o movimento de apoio ao presidente, também foi relevante identificar quais grupos apoiaram 

a nomeação desses atores para os cargos. A escolha de Daniel Macedo de Alves Pereira para defensor público geral federal 

foi apreciada pela Anajure (Associação Nacional de Juristas Evangélicos), que até mesmo escreveu uma carta ao presidente 

recomendando sua nomeação3. 

Não foi possível recolher todas as informações necessárias a respeito de cada ator político. O perfil da maioria 

não foi encontrado nas redes sociais, então grande parte da coleta de informações pessoais (filiação religiosa/partidária e 

interesses defendidos) foi prejudicada. Além disso, outras fontes de consulta como notícias de jornais e sites governamentais 

não adentravam na esfera pessoal da vida dos agentes políticos selecionados. 
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