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A influência do fator religioso nas culturas políticas da Ibero-América e da Anglo-América 

Beatriz Helena Domingues 

A idéia desta comunicação é contrapor as concepções jesuíta e puritana de colonização e, conseqüentemente, a 

relação entre Religião e Estado enquanto um aspecto decisivo na constituição de culturas políticas tão diferentes na 

América Ibérica e na América Anglo-Saxônica.  A ênfase estará na experiência ibérica, na qual com freqüência se 

lamenta, quando comparada com a anglo-americana, a não suficiente separação entre Estado e Religião, item 

considerado decisivo em várias explicações para o nosso “atraso”. 

O caso ibérico, no qual se centra a pesquisa, é abordado privilegiando a influência da Cia de Jesus que, desde o 

século XVI até a expulsão dos jesuítas em 1767, privilegiou o trabalho catequético, a partir de uma perspectiva eclética, 

tentando compatibilizar as religiões ameríndias, e mesmo as tradicionais religiões orientais, com o cristianismo.  Já na 

América puritana, nem o trabalho evangelizador nem a adoção do ecletismo não fizeram parte do projeto de 

colonização.  O ecletismo foi o aspecto escolhido por ter sido aquele que, uma vez introduzido pelos jesuítas, teve 

influências e repercussões na cultura política e religiosa dos países ibero-americanos que se mantém até os dias atuais.  

Característico da cultura ibero-americana desde o século XVI até os dias atuais - em grande parte tributária da tradição 

tomista que caracterizou os Países Ibéricos antes e durante a colonização do Novo Mundo -, o ecletismo pressupõe uma 

relação de complementaridade entre religião, política e ciência.   

A opção eclética da Ibero-América pode ser ilustrada em pelo menos três momentos: 1) Quando da adoção de 

um “sincretismo universalista” pelos jesuítas no século XVIII, a fim de acomodar as religiões indígenas (pagãs) ao 

cristianismo; 2) Quando da participação jesuítica na famosa “Polêmica do Novo Mundo”, na segunda metade do século 

XVIII, defendendo a América contra as criticas de seus detratores europeus com argumentos que combinavam 

tomismo, iluminismo e história natural; 3) Quando da assimilação eclética de doutrinas tais como o liberalismo e 

principalmente o marxismo, no século XX, que na Ibero-América tornou-se compatível com a religião católica, 

culminado na elaboração da Teologia da Libertação.  Vamos nos concentrar no primeiro, e concluir com as possíveis 

repercussões nos dois seguintes. 

 Seguindo minhas formulações anteriores sobre a caracterização do mundo ibérico e ibero-americano enquanto 

uma “modernidade medieval”, e os resultados de minha pesquisa de pós-doutorado, minha intenção nesta comunicação 

é elucidar a coexistência eclética entre tradição ibérica (sociedade hierárquica aristotélico-tomista) e modernidade 

(ciência e filosofia modernas)i.  No caso da Cia de Jesus, que considero como o exemplo mais representativo da 

singular modernidade que se constituiu no mundo ibérico, gostaria de enfatizar como a opção pelo ecletismo, já 

presente na companhia desde os seus primórdios – combinando humanismo e tomismo -, foi especialmente estimulada 

pelo contacto com as populações indígenas do Novo Mundo.   
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 Na América Hispânica – estou referindo-me mais especificamente a Nova Espanha – a, manifestaram-se as 

duas opções da Cia de Jesus – apostolado ambulante e escolas – conviveram, desde o estabelecimento dos Jesuítas lá 

em 1572, de forma mais nítida do que na maior parte do continenteii.  Isso teve reflexos importantes nas formulações 

ecléticas que foram aí formuladas, especialmente no que diz respeito ao papel dos jesuítas na constituição de uma 

consciência patriótica crioula desde o século XVII.  No século XVIII, o processo se intensifica ainda mais em função 

das Reformas Bourbônicas, que forçam os crioulos a ampliarem sua agenda de forma a englobar também as aspirações 

dos mestiços e outros setores excluídos da sociedade.   Dentre os elementos principais da elaboração eclética que 

contribuíram para sustentar tal patriotismo destacaria os mitos de Quetzalcóatl e Guadalupe – e especialmente a 

combinação entre eles -, nos quais é possível perceber uma interessante relação de continuidade com dilemas 

envolvendo metrópole e colônia, crioulos e guachupines, mestiços e índios, desde o século XVIiii. 

No decorrer do processo espiritual e político, que culminou com a expulsão dos jesuítas, que por sua vez 

acelerou o atrito entre metrópole e colônia que culminou com a independência do México, o papel do ‘sincretismo 

universalizante dos jesuítas’ foi fundamental.   No século XVIII ele pode ser detectado no diálogo que os intelectuais 

mexicanos mais representativos (jesuítas ou influenciados por eles) estabeleceram com os aspectos modernos e 

tradicionais de seu tempo, como na famosa ‘Disputa do Novo Mundo’iv.  

 A atitude dos missionários do século XVI perante as religiões e crenças indígenas podia-se condensar na 

expressão de Robert Richard: “política de ruptura”.  Mas era difícil ignorar a religião índia e a analogia de muitos de 

seus ritos com o cristianismo.  No século XVII opera-se uma mudança radical: a política de “tábula rasa” é substituída 

pela “política de ponte”, tentando estabelecer uma via de comunicação, mais sobrenatural do que natural, entre o 

mundo indígena e o cristão.  O sincretismo que então se constitui, diferentemente do sincretismo popular das massas 

indígenas, não se propunha a indianizar o cristianismo, mas a buscar no paganismo prefigurações e sinais do 

cristianismo.  O sincretismo do século XVII foi obra de teólogos e historiadores da Companhia de Jesus e de 

intelectuais próximos a ela, como Carlos de Sigüenza y Góngora.  A política dos jesuítas na Nova Espanha não era 

senão parte de sua estratégia geral em outras partes do mundo, sobretudo na China. O núcleo espiritual e intelectual 

dessa estratégia era uma visão da história do mundo como o desvendamento paulatino de uma verdade universal e 

sobrenatural.  A totalidade dessa verdade era o cristianismo e a paixão de Jesus: mas em outras partes do mundo e em 

outras épocas, o mesmo mistério havia se manifestado, não plenamente, mas por sinais e prodígios coincidentes. 

 O sincretismo dos jesuítas do século XVII podia-se comparar à política de São Paulo: o apóstolo universalizou 

a doutrina de Cristo cortando o cordão umbilical que unia a Igreja de Jerusalém - dominada por Santiago, irmão de 

Jesus - ao judaísmo.  A faca por ele usada foi o helenismo.  Também o sincretismo dos jesuítas foi uma tentativa de 

universalização, só que em um contexto mais amplo que o do Mediterrâneo.  Os instrumentos dessa universalização 

foram antigas crenças e práticas da Índia, da China e do México. O universalismo dos jesuítas era, a rigor, um 

2 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

sincretismo universalizante que tentava fazer a religião católica compatível com a antiga religião meso-americana (e, 

no caso da China, com o confusionismo).  

 O sincretismo jesuíta, unido ao nascente patriotismo crioulo, não só modificou a atitude tradicional frente à 

civilização índia como provocou uma espécie de ressurreição desse passado.  Nessa ressurreição a influência do 

humanismo clássico também foi capital: por uma operação de analogia histórica, a erudição e ação do século XVII 

romanizaram México-Tenochtitlán, transformando-a em uma “Roma americana”: como a latina, sede de um império 

pagão, e depois, de um cristão.  Nessa idéia imperial da cidade do México podia-se contemplar tanto o patriotismo 

crioulo quanto o sonho jesuíta de um universalismo cristão.  E, à sombra do sincretismo dos jesuítas, nasce um projeto 

que não se desvanecerá até a segunda metade do século XIX: a fundação, na América setentrional, de um império 

mexicano, duplo herdeiro do espanhol e do astecav.  Mas tal tentativa imperial, apesar de sua pretensão de 

universalidade, ignorava um particularismo no qual residia precisamente a originalidade da nova sociedade: o grupo 

dos mestiços.  O projeto de Império mexicano resolvia a contradição ideal entre o México pré-colombiano e a Nova 

Espanha, mas não resolvia a contradição real entre os crioulos e os mestiços.  Pois o Império era uma universalidade à 

qual os mestiços não tinham acessovi. 

 Na segunda metade do século XVII, o caráter único e singular da Nova Espanha foi confirmado pela aparição 

da virgem de Guadalupe, uma das manifestações do sincretismo do século XVII.  Pois tal acontecimento foi visto como 

um sinal de uma misteriosa conexão entre o mundo pré-colombiano e o cristianismo.  Ainda que a devoção à virgem 

fosse anterior, foi na segunda metade do século XVII que se transformou em culto nacional.   Desde então, a virgem 

foi, e continua sendo durante o processo de independência, a representante do projeto dos crioulos.  A virgem é o ponto 

de união de crioulos, índios e mestiços e têm sido a resposta à tríplice orfandade deles: dos índios, porque 

Guadalupe/Tonantzin é a transfiguração de suas antigas divindades femininas; dos crioulos, porque a aparição da 

virgem converteu a terra da Nova Espanha em uma mãe mais real que a Espanha; dos mestiços, porque a virgem foi e é 

a reconciliação de sua origem e o fim de sua ilegitimidade. 

 Se a arquitetura é a arte que melhor manifesta o caráter e as tendências de uma sociedade, a Nova Espanha foi 

uma vasta praça na qual se enfrentavam e se confrontavam o palácio, o prédio governamental e a catedral.  Fora da 

praça, outras três construções: o convento, a universidade (centros de saber) e a fortaleza (defesa da nação).  Mas 

também o convento e a universidade podiam ser considerados fortalezas, pois se propunham a proteger a Nova Espanha 

do tempo.  O inimigo era a história, isto é, a forma que assumiu o tempo histórico na Idade Moderna: a críticavii.  A 

Nova Espanha era uma construção que aspirava a eternidade, que não aceitava a mudança e nem a sua conseqüência 

moderna: o culto ao progresso.  O ideal era o da estabilidade e da permanência; sua visão da perfeição era imitar, na 

Terra, a ordem eterna.  Em uma sociedade com essa índole, a crítica se concebia como uma crítica de suas infrações e 

desvios em relação aos princípios que fundavam tal sociedade, mas não como crítica a esses mesmos princípios. 
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A fonte do sincretismo jesuíta encontra-se, ainda que pareça estranho, no hermetismo neoplatônico 

renascentista.  Esse movimento estava impregnado de filosofia antiga e racionalismo, ciência e magia.  Um de seus 

componentes intelectuais e afetivos era a chamado Corpus hermeticum: conjunto de textos que compreendem as 

revelações e discursos de Hermes Trimegisto, uma figura fantástica que se acreditava ter sido anterior a Platão e 

contemporânea de Moisésviii.  Do hermetismo renascentista nasceram duas correntes adversárias.  A primeira foi 

representada pela religião dos astros de Bruno e Campanella e de outros como Ficino, Pico de la Mirandola, Cornélio 

Agripaix.  A segunda corrente tentou a reconciliação das religiões não cristãs com o catolicismo romano.  Os jesuítas, 

seus maiores representantes, assumiram uma atitude semelhante à de alguns padres da Igreja frente aos filósofos 

pagãos, visando a unidade de civilizações e culturas distintas sob o signo de Roma.  A síntese dos jesuítas, embora 

inspirada por motivos religiosos, tinha em si um paradoxo que vários autores denominam “demoníaco”: a Igreja se 

salva, mas o cristianismo se perdex.  

Outro ponto aqui a ressaltar é que os jesuítas tentaram, ao máximo, conjugar o cristianismo com as novas 

descobertas, seja de novas religiões (como a chinesa ou as meso-americanas) ou de novos conceitos e experimentos 

científicos.  No primeiro caso, a estratégia foi o recurso ao sincretismo universalista, que supunha terem todas as 

religiões em si mesmas um quê de cristianismo.  No segundo, acena-se com a possibilidade de sobreposição expressa 

na solução eclética, a qual procura integrar as novidades científicas em uma explicação do mundo basicamente 

religiosa (católica). É interessante observar, entretanto, que essa opção pelo sincretismo inspirou-se, conforme nos 

lembra Otávio Paz, não no aristotelismo-tomista, mas na patrística medieval e no neoplatonismo hermético da 

Renascença, um movimento impregnado com filosofia antiga e racionalismo, ciência e magia.  

O culto de Guadalupe, por exemplo, concentrava em si diferentes crenças: algumas derivadas da tradição 

judaico-cristã e outras do politeísmo mexicano.  Assim como Deus havia escolhido os judeus para encarnar-se em seu 

próprio filho, Maria, a redentora dos últimos tempos, e destinada a vencer o Anticristo, havia escolhido os mexicanos.  

Por isso os mexicanos seriam superiores não só em relação aos hebreus, mas em relação a todos os povos do mundo.  

Em suma, o culto de Guadalupe eclipsou o de Jesus na ‘Igreja Indiana’(crioula). Até os censores eclesiásticos 

participavam desse fervor patriótico, que culminou no reconhecimento pelo papa do padroado de Guadalupe sobre a 

Nova Espanha (‘América do Norte’) em 1754.  O significado patriótico de Guadalupe foi reforçar a rivalidade entre 

Espanha e Nova Espanha em favor da segunda.  Foi uma resposta crioula ao translado da virgem Maria para Pilar de 

Zaragoza na Espanha.  Com o reconhecimento papal, a devoção crioula se transforma em um messianismo vitorioso, 

que propõe a transferência da capital da cristandade de Roma para a Cidade do México.   Essa ansiedade escatológica 

foi fundamental para dar sentido à igreja de Guadalupe. 

Outras imagens marianas surgidas ao redor de Guadalupe representavam também um esforço de exegese que 

foi um aspecto importante da ‘emancipação espiritual’(nacional) mexicana.  O objetivo era purgar o México do antigo 
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pecado de paganismo e idolatria.  Procurava-se nos livros proféticos por sinais do destino sobrenatural do México.  

Mesmo se os sinais não fossem encontrados em uma profecia clara, podiam sempre sê-lo em profecias dúbias. Tal 

atitude contaminou até mesmo os censores.  O culto de Guadalupe deu origem a um patriotismo local: Tepeyac era 

próxima da Cidade do México, considerada a nova Roma, o centro da imprensa, etc. A escolha da virgem havia 

confirmado o destino imperial da Cidade do México.  Tal destino justificava-se unindo profecia e história.  A Cidade 

do México condensava as mitologias greco-romana e mexicana, com uma áurea cristã.  A prosperidade econômica era 

tida como um favor divino.   

 Tudo isso contribuiu para aumentar a convicção de ‘povo escolhido’, que incentivou um grande 

desenvolvimento arquitetônico das cidades.  A admiração delas pode ser percebida nos escritos de estrangeiros como 

Humboldt.  E mesmo a Espanha e a Santa Sé passaram a associar Guadalupe com progresso material, o que influenciou 

no processo de aprovação canônica do culto de Guadalupe.  A prosperidade da Nova Espanha contrastava com a 

dependência da Espanha em relação aos minérios americanos.  Mesmo no plano intelectual (educação) a Nova Espanha 

vinha mostrando a sua superioridade (real ou imaginária).  Neste mesmo período ocorreu a difusão de escritos sobre a 

Nova Espanha na Europa, nos quais os pontos fortes eram também o culto de Guadalupe e a apologia da pátria crioula. 

O mito jesuíta-Quetzalcóatl, mais ou menos confundido com o da virgem de Guadalupe, causou efeitos mais 

sérios para o futuro da dominação espanhola do que as sublevações que as autoridades conseguiram prevenir na capital.  

A presença de Guadalupe lembrava a presença dos jesuítas, e nutria esperanças sobre o seu retorno.  Embora a 

influência jesuítica também se fizesse notar na abertura à recepção de idéias democráticas provenientes de Rousseau, 

em grande parte devido a Suárez, foi no plano religioso que ela se provou mais forte e eficaz.  Mas, diferentemente do 

século XVI, a Inquisição do século XVIII se mostrou passiva em face da proliferação de libelos contra o rei e das 

expressões iluministas de apoio à Sociedade de Jesus (que eram claramente heterodoxas).  Os confessores eram 

igualmente indulgentes com os que confessavam seu desejo de matar o rei Carlos III, descrito como um herético.  

Somente após severa reprimenda por parte do monarca, o tribunal da Inquisição começou a reprimir os padres que, não 

contentes em encobrir potenciais regicidas, encorajava-os.  

O golpe decisivo que limitou sucesso do projeto foi a expulsão dos jesuítas por Carlos III, conseqüência da 

oposição entre os interesses do estado nacional bourbônico e o universalismo jesuítico.   O segundo foi a guerra pela 

independência do México.  A expulsão dos jesuítas privou o projeto crioulo de seu fundamento teológico e intelectual.  

A independência consumou as tendências separatistas dos crioulos, mas em um sentido contra producente para eles, já 

que os verdadeiros vencedores, como se veria mais tarde, foram os mestiços.  

Em suma, a expansão espanhola pode ser definida por duas palavras: conquista e conversão.  Duas palavras 

imperiais e medievais. O processo de colonização da América não se parece nem com o grego antigo nem com o inglês 

moderno, mas com as cruzadas cristãs ou com a guerra santa muçulmana.  Em ambas situações o que estava em jogo 
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era a conversão: dos infiéis ou dos pagãos.  No processo de evangelização da América, o precedente muçulmano foi tão 

importante quanto a fé católica.  Emergindo de séculos de influência muçulmana, a palavra chave para definir e 

justificar as ações históricas da Espanha e a existência de seu império foi evangelização, entendida como conversão, 

mesmo se para tal fosse necessário o recurso à guerra santa. 

Já os protestantes, e os puritanos que iniciaram a colonização da Nova Inglaterra, não tinham missão 

evangelizadora.  Sua relação com Deus era direta, de cada pessoa com ele.  E em um lugar selvagem como o Novo 

Mundo, qualquer um poderia ser um líder, um padre.  A diferença decisiva entre as democracias anglo-saxônicas e 

latinas está no fato de terem-se constituído a partir de atitudes opostas em relação à religião católica, a religião 

tradicional do ocidente.  As origens da democracia inglesa e norte-americana são tão religiosas quanto a da católica 

América latina.  Só que são frutos do movimento protestante.  A indiferença religiosa de uma potência colonial como a 

França se explica pelo caráter laico do estado burguês durante a época de expansão imperialista.  Mas como explicar a 

mesma indiferença no caso dos colonos ingleses protestantes que chegaram à América do Norte?  Richard Morse 

recorda uma passagem da “Carta aberta aos nobres cristãos” de Lutero, que ilustra com clareza o espírito da colonização 

protestante.  Para o reformador, uma terra desabitada ou povoada por pagãos é uma terra selvagem; e assim equipara o 

mundo natural com o paganismo.  Se alguns cristãos se encontram em uma terra selvagem, seu dever não consiste em 

converter os pagãos, mas em eleger suas próprias autoridades religiosas.  Os índios americanos eram parte da natureza 

e, como todas as coisas da terra, estavam contaminados pelo pecado e pela mortexi.  A idéia da salvação do próximo não 

entra na ética calvinista porque não é a ação humana, mas a da graça divina que pode salvar o homem.  O drama 

religioso se reduz à dialética entre criador e criatura: ao suprimir os intermediários entre a consciência individual e 

Deus, se suprimia também a missão evangelizadora do cristianismo. 

Por outro lado, em virtude dessa mesma lógica, tal religião oferecia um fundamento da democracia.  Pois, 

segundo Lutero, “em uma situação onde não exista um sacerdote consagrado, cabe ao grupo de cristãos eleger o seu”.  

Ou seja, a eleição popular não apenas legitima como também consagra a autoridade.  É impossível encontrar algo 

semelhante na tradição católica.  O contraste com a Nova Espanha, alerta-nos Paz, não poderia ser maior: a 

evangelização foi justificativa para a conquista e, mais tarde, para a dominação espanhola e portuguesa.  A conversão 

dos infiéis não é uma idéia somente cristã, mas principalmente muçulmana.   xii 

 
i DOMINGUES, Beatriz Helena. Tradição na modernidade e modernidade na tradição. A revolução copernicana e a 
modernidade ibérica. Rio de Janeiro: COPP Editora, 1996. 
ii Sobre o dilema trabalho missionário X colégios ver o excelente estudo de John O´Malley. The First Jesuits 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University press, 1994.  
iii Sobre a importância dos mitos de Quetzalcóatl e Guadalupe na constituição de uma identidade cultural no México, ver, por 
exemplo, LAFAYE, Jacques. Quetzacóalt y Guadalupe. La formación de la consciencia nacional en México. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1977.  
iv GERBI, Antonello. O Novo Mundo. História de uma polêmica (1750-1900). São Paulo: Cia das Letras, 1996. 
v BRADING, David. Los orígens del nacionalismo mexicano. México, Ed. Era, 1988 e BRADING, David. The First America. The 
Spanish Monarchy, Creole Patriots, and Liberal State. 1492-1867.Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

7 

                                                                                                                                                                  
vi LAFAYE, Jacques. Op. cit. 
vii Aqui podemos identificar a compromisso ibérico com uma expansão territorial, em oposição a sociedades regidas 
pelo tempo. Ver - FILHO, Rubem Barboza. Tradição e Artifício. Iberismo e barroco na formação americana. Rio de 
Janeiro: IUPERJ; Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 
viii PAZ, Otávio. Op. Cit., p. 60  
ix MORSE, Richard. O espelho de Próspero. Cultura e Idéias nas Américas. São Paulo: Cia das letras, 1982. 
x Por exemplo, PAZ, O. Op. Cit. e LAFAYE, J. Op. Cit. 
xi MORSE, Richard. Op. cit. 
 


