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Religião e participação política em estudo comparativo 

 
Estudos comparados podem conter armadilhas que camuflam idéias autoritárias, 

colonialistas ou conservadoras. Assim sendo, tais estudos são, em geral, rejeitados. Não é o 
que acontece com este texto. A autora estabelece claramente os parâmetros da comparação e 
os explora; isso pode ser observado em cada parte do texto. Já na introdução, a autora anuncia 
que o parâmetro conceitual é pautado pela idéia de cidadania associada à participação política. 
A demarcação do horizonte teórico é iniciada pela discussão de Max Weber, o que denota 
uma abordagem no âmbito da sociologia da religião ou da religiosidade.  

A autora é socióloga, professora da PUC-RJ, nos cursos de graduação e pós-graduação 
em sociologia. Suas pesquisas atuais gravitam em torno dos movimentos sociais do Rio de 
Janeiro. O livro é uma versão de sua tese de doutoramento defendida no IUPERJ em 2000, 
onde ela analisa as afinidades entre religião e política, especialmente a participação política, 
em duas realidades: a norte-americana e a brasileira, enfatizando os aspectos sociológicos. A 
obra apresenta a seguinte composição: sumário, seguido da introdução, desenvolvimento em 
três partes desmembradas em oito capítulos, conclusão, notas e bibliografia. 

O capítulo I mostra como o processo de secularização representou a primeira 
referência para o surgimento de um indivíduo com direitos inalienáveis apontando as novas 
relações que foram surgindo entre a esfera religiosa e a esfera política autônoma a partir do 
momento em que, a esfera pública passou a ser construída sem a chancela da esfera religiosa.  

O capítulo II analisa as mudanças de orientação que ocorreram no catolicismo e no 
puritanismo, no sentido de discutir de que maneira o papel da ação política no âmbito da 
esfera civil pode redimensionar a estrutura da esfera religiosa. Esse capítulo registra o 
dinamismo dessas esferas e aponta a impossibilidade de tratá-las como esferas fechadas. Ao 
contrário, essas esferas religiosas estão sempre em constante renovação e influem no ethos 
religioso e acabam configurando as peculiaridades de cada esfera nos contextos nacionais. 

O capítulo III traça uma comparação da abolição da escravatura no Brasil e nos Estados 
Unidos com o objetivo de mostrar como os valores religiosos, em si, foram fundamentais para 
a diferenciação dos discursos abolicionistas dos dois países. Realça, também, os aspectos que 
levam à compreensão da relevância dos valores religiosos como diferenciadores da ação 
social. 

O capítulo IV examina o processo de privatização da religião em relação à sua separação 
da esfera política. Mostra o contraste entre as denominações protestantes americanas e o 
catolicismo brasileiro. A autora afirma que o processo brasileiro defendeu a hierarquia da 
estrutura da tradição católica, caracterizando-se como um movimento centralizador, 
conservador e de resistência a qualquer idéia de direitos individuais, enquanto as 
denominações protestantes defenderam a autonomia, a descentralização da prática religiosa, a 
vocação igualitária e o envolvimento natural do fiel nessa prática. 
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O capítulo V mostra, por meio da análise do Movimento dos Direitos Civis americanos 
e da Acão Católica brasileira, a complexidade da esfera religiosa e sua capacidade de gerar 
processos endógenos que conduzem a mudanças. O capítulo apresenta como e porquê esses 
movimentos foram importantes enquanto promovedores de mudança social. 

 
O capítulo VI esclarece que, a partir da interpretação do Movimento dos Direitos Civis 

nos Estados Unidos da América dos anos 50, novos valores religiosos se tornaram referência 
para o exercício da cidadania. A autora ressalta que, apesar da pouca participação das igrejas 
negras nesse movimento, na época, foram inaugurados novos valores religiosos. Segundo ela, 
eram valores que defendiam a justiça, a igualdade e a liberdade para todos os indivíduos. 

 
O capítulo VII apresenta o movimento da Ação Católica no Brasil como um movimento 

emancipador. Reforça a visão de que a Ação Católica foi um momento de mudanças 
profundas no ethos religioso, liderado por leigos e por parte da hierarquia da Igreja, ambos 
chamados de “católicos radicais”, ou, “esquerda católica” que se propuseram a uma nova 
leitura do que é ser cristão. Esse capítulo explica as mudanças internas e externas que 
aconteceram, no período, na esfera religiosa brasileira e mostra que o movimento foi 
determinante para o engajamento dos cristãos na esfera social. 

 
O capítulo VIII concentra-se na explicação das afinidades entre a política e os novos 

valores religiosos no final da década de 50. Apresenta a substituição da ética da caridade pela 
ética da solidariedade, ou seja, a mudança de uma ação de caráter assistencialista para uma 
ação de caráter emancipador, no sentido de busca da autonomia do ser humano. 

 
A autora desenvolve a temática em três grandes partes. Na primeira parte, ela aponta as 

visões de mundo católica e protestante buscando elucidar os graus de envolvimento social que 
possuem, para entender se são capazes de promover a construção da cidadania, bem como, 
quais dessas visões de mundo mais colaboraram para a participação cidadã. Na verdade, o que 
ela procura na primeira parte do livro, é mostrar, para o leitor, como ocorreu o processo de 
secularização, e depois, apontar as novas relações que foram surgindo entre a esfera religiosa 
e a esfera política, que imprimiram uma nova forma de convivência dos indivíduos com as 
questões sociais. Delineando o período, a autora desvenda a maneira como elas contribuíram, 
tanto a Igreja Católica no Brasil, como as Protestantes nos Estados Unidos, para o 
enriquecimento e fortalecimento, nos respectivos países, da esfera social pública. Essa parte 
do livro constitui-se a base sobre a qual a autora fixa a idéia de uma análise que busca 
equacionar os valores religiosos implícitos na construção da cidadania. 

 
A segunda parte do livro é uma explicação sobre a transformação da visão de mundo 

Católica e Protestante quando foram transportadas para o Brasil e para os Estados Unidos, 
mostrando a impossibilidade de entender a construção do ethos religioso, senão por meio do 
contexto que o gerou. Para tal, mostra como o Protestantismo americano e o Catolicismo 
brasileiro explicam mudanças de orientação na esfera religiosa, já que ambos estão envolvidos 
com o contexto sóciopolítico construídos nos dois países. A parte compara o ethos de dois 
blocos de confissões religiosas em países distintos, em relação à participação cidadã, e aponta 
que o grau de tensão vivenciado pelos Protestantes permitiu um grau maior de participação 
através da religião do que no catolicismo brasileiro. A autora mostra que um maior grau de 
pertencimento e participação na esfera religiosa possibilitou um maior envolvimento dos 
Puritanos com as questões sociais e que esses envolvimentos dependeram muito dos valores 
religiosos que foram absorvidos.  
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No Brasil, devido ao estilo conservador e centralizador da igreja Católica, prevaleceu 
entre as pessoas uma menor pré–disposição para a participação social, e as relações sociais 
eram desiguais e excludentes. Mas, segundo a autora, “não trazia nenhum mal-estar espiritual, 
visto que a visão de mundo religiosa também era hierarquizante e autoritária”. (p. 70) 

 
Na terceira parte do livro a autora faz uma análise dos momentos históricos específicos 

de cada país para comprovar os pressupostos teóricos observados nos capítulos anteriores, 
principalmente no tocante às diferentes idéias e práticas apresentadas – por Católicos no 
Brasil e Protestantes nos Estados Unidos – para a mesma questão. Para tanto, ela tomou o 
momento da emancipação dos escravos no Brasil e nos Estados Unidos. Através dessa análise 
ela reforça a argumentação anterior e mostra a diferença no tratamento do tema da 
emancipação dos escravos nos dois países analisados, mostrando a importância de se 
considerar os valores religiosos para a diferenciação dos discursos abolicionistas. Mais uma 
vez, destaca o contraste entre as denominações Protestantes e a Católica em relação à 
participação nas ações sociais. 

 
Nesta mesma parte do livro, que a autora considera como a parte central, ela analisa 

mais dois movimentos ocorridos no séc. XX. O Movimento dos Direitos Civis na América do 
Norte e a Ação Católica brasileira. Nessa análise ela busca evidenciar a relevância dos valores 
religiosos para o engajamento na esfera pública e na ação social, afirmando que: “[...] a 
vivência religiosa permitiu novo exercício da cidadania e engajamento em movimentos que 
não eram necessariamente religiosos”. (p.20) 

 
Sua intenção foi mostrar a capacidade da esfera religiosa de gerar processos subjetivos 

que levam à mudança. Segundo ela, esses movimentos, principalmente no Brasil, significaram 
uma nova forma de se viver a religiosidade que deram aos valores cristãos um significado 
para a ação na melhoria da vida na terra; pois, “[...] foi o início de um processo que resultou 
no envolvimento em movimentos de mudança social em ambos os países, com um novo 
sentido do que era ser cristão/cidadão” (p.117) 

 
A última parte do livro é direcionada para a confirmação dos argumentos levantados 

pelo estudo, e, para isso a autora descreve os dois movimentos referidos com riqueza de 
detalhes, para no final apresentar como ambos se assemelharam no sentido de se constituírem 
movimentos geradores de identidades que trouxeram novo sentido de pertencimento que 
extrapolou a acepção religiosa, tornando-se construtor de cidadania ampliada e 
conseqüentemente, estimulando a participação social.  

 
Trata-se de uma tese de fácil leitura, bem redigida e organizada, na qual a autora, 

acreditando que a religião ajuda a estabelecer um traço cultural próprio, toma esse eixo, para 
analisar a contribuição dos valores religiosos à formação da cidadania. Reduz essa análise a 
dois blocos de confissões religiosas e em dois países distintos para mostrar como a religião é 
capaz de criar processos que podem influir na sociedade e dessa forma, contribuir para a 
construção da cidadania. Cidadania aqui entendida como “[...] uma questão de direitos 
construídos num determinado contexto a partir do consenso logrado por seus participantes” 
(p.225). 

 
No processo de comparação entre Brasil e Estados Unidos, a autora vai delineando a 

ética produzida por visões de mundo religiosas distintas e suas conseqüências para a formação 
do espírito de participação na sociedade. Os momentos que a autora escolheu para análise 
demonstram o grau de participação social das pessoas em relação aos estímulos de caráter 
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religioso. Porém, mostra que, apenas os valores religiosos que ampliam a capacidade 
cognitiva dos fiéis são capazes de orientar em direção a uma maior participação social.Trata-
se da transcendência da vivência religiosa para a história secularizada, mas, não deve ser 
confundida com politização da religião. O que a autora afirma é que, a identidade do ser 
religioso em relação à sua confissão religiosa produz um sentimento de pertença que o move 
em direção a uma maior participação em todas as esferas da sociedade, incluindo aí, a 
política. O conceito de “pertença” religiosa é de fundamental importância no estudo, pois, 
para a autora, é aí que reside o grande impulso para a participação cidadã. 

 
Ao analisar os movimentos religiosos no Brasil e nos Estados Unidos, é justamente esse 

sentimento de pertença que a autora mostra como fator basilar para a participação ativa na 
sociedade secular. 

 
[...] o pertencer à comunidade era condição para o eventual pertencimento político na 
formação social americana. O mesmo pode ser dito sobre a comunidade negra que deu partida 
ao Movimento dos Direitos Civis: tanto o pertencimento ao gueto foi fundamental para a 
construção da identidade da comunidade negra, quanto o pertencimento à igreja negra 
representou a possibilidade de mobilização de recursos para a ação social. O mesmo pode ser 
dito sobre a militância da Ação Católica: ser um “católico”, quer fosse da JUC ou JEC, ou 
ainda do MEB, dava a identidade necessária para a própria ação militante. (p.224-225).    

 
A autora acredita que, o fortalecimento de instituições civis forneça importantes 

recursos para as demandas de cidadania, entendida como inclusão no usufruto dos direitos 
fundamentais. Dessa forma, pretende apontar que a esfera religiosa, quando circunscrita à 
esfera privada pode desempenhar um importante papel nas reivindicações sociais e tornar-se 
importante instituição privada representativa da sociedade civil junto à sociedade política. 
Assim, o tipo de desenvolvimento das esferas sociais públicas e privadas determinará o tipo 
de sociedade ou cidadania possível. E, na análise dos grupos americanos estudados, a autora 
registra um grau muito maior de participação e, conseqüentemente, de cidadania do que no 
grupo brasileiro.  

 
Para explicar tal fenômeno, ela lança mão de algumas teorias sobre cidadania, 

relacionada aos espaços públicos e privados. Segundo ela, a “cidadania de baixo” é 
característica da sociedade americana, que se desenvolveu com ênfase na esfera privada, 
enquanto que no Brasil, se desenvolveu a cidadania de cima, com ênfase na esfera pública. A 
participação social produzida de baixo, a partir da esfera privada, promove um cidadão mais 
ativo socialmente, enquanto a cidadania produzida de cima, a partir da esfera pública, é 
outorgada e gera uma cidadania passiva e excludente. 

 
Essas formas de análise são, segundo a autora, consoantes com as particularidades das 

esferas religiosas por ela analisadas, já que: 
 

E a condição elementar para que esse processo possa ser realizado é o acesso à educação e a 
informação [...] É a partir desse momento que é possível a ampliação do mundo cognitivo que 
implique na conscientização necessária para a transformar o indivíduo em cidadão. E as 
esferas religiosas dos dois países tiveram uma influência não prevista nessa construção que 
não se pode negar: a educação ampla era essencial para a prática religiosa puritana, pois era 
indispensável para a leitura da Bíblia e para que o indivíduo tivesse sua autonomia 
assegurada, enquanto a Igreja Católica se caracterizou pela omissão histórica na promoção da 
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educação da massa até a década de 60, concentrando seus esforços na formação de caráter 
excludente da elite brasileira (p.228-229). 

 
Dessa forma, além de sustentar a tese de que valores religiosos autênticos fornecem o 

sentido para a vivência religiosa e que isso pode conduzir à ampliação da visão de mundo 
necessária à construção da cidadania plena, o livro, ainda, apresenta interessante discussão 
sobre a relação entre a cidadania e a formação das esferas públicas e privadas. Discute a 
autonomia necessária da religião em relação ao Estado e deste em relação à religião, 
apontando que a religião só pode se constituir como um canal na luta por uma sociedade mais 
justa e igualitária, apenas, se for mantida na esfera privada. Só dessa forma é que ela pode 
contribuir no sentido de se tornar um importante componente da sociedade civil para a 
realização e ampliação da cidadania.  

 
É oportuno, ainda, fazer um comentário sobre a forma de apresentação das notas ao 

final do texto (p. 233-267). Trata-se de um recurso estranho e complicador para quem 
manuseia o livro. Se o texto precisa de notas, por que razão elas não aparecem no rodapé? E, 
se o texto pode ser lido sem notas, elas então, não são necessárias! Uma facilitação ao leitor 
não seria custosa e valorizaria o esforço de pesquisa encetado pela autora do livro. As notas 
ao texto deveriam estar no pé da página onde aparecem no texto. 

 
E, ainda, ao lermos o livro, somos levados a pensar em outras temáticas ligadas ao 

universo abordado pela pesquisadora, mas, que não têm destaque em seu texto, tais como: A 
questão da “Maioria Moral” e da ação política dos católicos nos Estados Unidos, a questão do 
avanço do Protestantismo no Brasil e suas relações com a política. Tais temas poderiam 
enriquecer a análise e corroborar algumas das teses apresentadas no texto. Enfim, pode-se 
recomendar a leitura do texto. Pode-se tirar um bom proveito da leitura! 
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