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Política e religião nas eleições brasileiras

As instituições religiosas tiveram ampla atuação política e relação com
o Estado brasileiro durante toda a História nacional. Somente com a
proclamação da República, em 1889, que a separação legal entre Igreja
e Estado se deu no Brasil. Ainda assim, durante as primeiras décadas
do século XX, práticas religiosas como a Catequese aram associadas e
percebidas como políticas públicas. Ao longo do século XX, a relação
entre instituições religiosas e a política foi constante e se deu a partir de
todo espectro ideológico e de várias instituições religiosas. Com a Nova
República e o fim do regime militar, além da influência de líderes
religiosos sobre políticos e os cidadãos em geral, assistimos a crescente
eleição de representantes evangélicos ao longo dos pleitos eleitorais,
que constituem atualmente uma importante bancada parlamentar – a
chamada bancada evangélica. O presente curso tem como objetivo
fazer um panorama sobre a relação entre politica, eleições e religião no
Brasil pós-redemocratização. O curso abordará a influência eleitoral
Católica e Evangélica, dando ênfase aos segundos, dado a sua forte
presença e influência na política atual.

Objetivos

- Traçar um panorama das relações entre religião, eleições e política no
Brasil recente



- Discutir a hipótese da crescente influência religiosa no cenário eleitoral brasileiro

- Discutir o caráter e o conteúdo da atuação religiosa das principais figuras político-
religiosas do Brasil de hoje

- Discutir a forma de atuação política religiosa frente as diferentes instituições
representativas do Estado.

Dinâmica de aula

A aula terá como base a exposição do professor, baseado na bibliografia selecionada e
divulgada. A participação dos alunos será estimulada durante todo o percurso, e será
especialmente solicitada pelo professor ao final da exposição, a partir de duas questões
discutidas na bibliografia e que servirão como estímulo: a hipótese do aumento da
influência da religião nas eleições, e a discussão sobre o caráter e os termos da atuação
política dos lideres religiosos.
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