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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo um melhor entendimento sobre o pensamento político brasileiro a partir do diálogo entre os campos da religião e da política, sob três eixos

analíticos: uma recuperação sobre as relações entre política e religião; como tal reflexão ilumina os limites da imaginação ocidental a respeito da democracia representativa; como

esses dois movimentos podem ser compreendidos no Brasil. Nossas argumentações se originam de uma crítica às atuais agendas de pesquisa em torno dos temas religião e

política que, pautadas em clássicas dicotomias como privado e público, religião e secularização, tradição e modernidade, subjetividade e objetividade, dividiram as percepções

sobre o lugar da religião nas sociedades moderna, em especial no Brasil. Em contrapartida, tomadas como modelos culturais e epistemológicos ao longo do processo de

constituição da modernidade, tais agendas contribuíram para aprofundar o debate intelectual e jurídico sobre a ideia de representação política como um mecanismo voltado à

participação social em sociedades democráticas. Nesse contexto, nosso pressuposto é que as dicotomias foram postas não apenas como marco divisor entre abordagens

teóricas, mas, fundamentalmente, como geradoras de impasses para e entre o funcionamento das instituições, acabando por enclausurar a concepção de representação política

em modelos que escapam aos atuais anseios dos sujeitos/cidadãos e dos movimentos sociais que utilizam considerações religiosas ou não.  Um dos resultados destas

observações pode ser identificado na proposição de apenas reformulações técnicas no debate da reforma política no Brasil. Em outras palavras, o tema da religião não é pautado

pela representação política como em outras democracias, como nos Estados Unidos e na França, nações que primam por tipos de laicidade do Estado discutidos e corroborados

por seus cidadãos. Laicidades que, por fim, acabaram por construir formas de religião civil que aprofundam a vida democrática.
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