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A INFLUÊNCIA PROTESTANTE NA FORMAÇÃO DOS EUA E SUA POLÍTICA 

EXTERIOR: da fundação ao Destino Manifesto 

 

Michelle Matias Balbino1 

Túlio Sérgio Henriques Ferreira2 

 

RESUMO 

 

O presente artigo intitulado “A influência Protestante na Formação dos EUA e sua 

Política Exterior: da fundação ao Destino Manifesto” refere-se a uma análise dos 

Estados Unidos da América desde a sua gênese até a doutrina instituída e chamada 

de Destino Manifesto, a qual revela o expansionismo e a afirmação do território 

Norte-americano. E tem por objetivo analisar a influência do protestantismo, com 

seus valores, preceitos e comportamentos particulares para a fundação e 

desenvolvimento dos EUA nesse período, verificando seus conceitos em suas 

diversas ações internas e externas. A teoria de Max Weber aqui articulada, expõe o 

comportamento do puritano calvinista e sua relação e contribuição para o 

desenvolvimento do trabalho racionalizado, bem como sua especialização de 

funções, desencadeando no acúmulo de riquezas, que por sua vez dá origem ao 

capitalismo racional moderno. Fazemos alusão a essa teoria, entendendo que ela 

nos revela um comportamento da moral e dos valores puritanos calvinistas, os quais 

podem ser observados no decorrer da fundação, desenvolvimento e política interna 

e externa desta nação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Protestante. Calvinistas. Max Weber. Destino Manifesto. 

 

                                                 
1 Aluna graduando no Curso de Relações Internacionais do Uni-BH. 
2 Professor orientador Mestre em Relações Internacionais do Uni-BH. 
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PROTESTANT INFLUENCE FORMATION OF U.S. FOREIGN POLI CY AND ITS: 

from foundation to Manifest Destiny 

 

ABSTRACT 

 

This article entitled "The Formation of Protestant influence in the U.S. and its Foreign 

Policy: the foundation of the Manifest Destiny" refers to an analysis of the United 

States of America from its genesis to the established doctrine and called Manifest 

Destiny, which reveals expansionism and the affirmation of the North American 

territory. And aims to analyze the influence of Protestantism, with its values, 

principles and particular behaviors for the foundation and development of the U.S. in 

this period, evaluating their concepts in their various internal and external actions. 

Max Weber's theory articulated here, exposes the behavior of the Calvinist Puritan 

and its relationship and contribution to the development of rationalized labor, and 

their specialized functions, triggering the accumulation of wealth, which in turn gives 

rise to the modern rational capitalism. We alluded to this theory, arguing that it 

reveals one's behavior and moral values of Puritan Calvinists, which can be observed 

during the founding, development and domestic and foreign policy of this nation. 

 

KEYWORDS: Protestant. Calvinists. Max Weber. Manifest Destiny. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A religião influência o comportamento das pessoas, de forma individual ou coletiva. 

Muitas vezes ela conduz seus adeptos a uma postura diante de determinada 

circunstância ou situação. Podemos observar que até mesmo os que se dizem não 

professar nenhuma fé, chamados ateus, por vezes são influenciados de forma direta 

ou indireta, pois a religiosidade se manifesta em sistemas complexos de direitos 

instituídos, costumes, procedimentos de instituições seculares etc.(Informação 

verbal)3. Dessa maneira, eles acabam sendo “guiados” por uma sociedade de bases 

morais e éticas ditadas pela religião e demais elementos seculares.  

 

No nível dos Estados podemos considerar a influência religiosa. Conforme Haynes, 

 

Isto é freqüentemente considerado que a religião pode ter um efeito sobre a 
forma como o Estado atua no sistema internacional. Por exemplo, a religião, 
é freqüentemente identificada como um princípio organizador para alguns 
países muçulmanos, como o Irã ou Arábia Saudita (HAYNES, 2009, p. 293, 
tradução nossa). 

 

Deve-se ter consciência de que a religião na sua ampla variação tem características 

que infere no meio o qual convivemos e por sua vez também recebe influência 

desse meio em alguma medida. Defende Freston que 

 

[d]evemos considerar com cautela as idéias de como "o protestantismo é 
essencialmente democrático" ou "o islamismo é fundamentalmente 
antidemocrático”. As religiões são sempre de várias formas e mutáveis. 
Entretanto, as mudanças que ocorrem nos contextos sociais não explicam 
todas as coisas. Cada tradição religiosa tem uma abordagem única à lei, ao 
território, a organização religiosa e as relações do Estado para com eles, e 
este pode influenciar a forma como se comportam os que crêem em suas 
particulares circunstâncias (FRESTON, 2009, p. 27, tradução nossa). 
 

A partir do que ocorreu na Reforma Protestante no século XVI, muitas mudanças se 

deram no contexto mundial. Segundo Max Weber, em sua obra “A Ética Protestante 

e o Espírito do Capitalismo”, foi observada uma predisposição ao trabalho 

racionalizado nos países de origem protestante em detrimento aos países católicos 

europeus.  

 

                                                 
3 Informação fornecida por Leandro Rangel, em sala de aula, em 2008. 
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Conforme sua teoria, no Protestantismo a vertente puritana calvinista é a que 

manifesta esse trabalho racionalizado, pela sua crença na predestinação, o que será 

discorrido mais adiante na parte de análise teórica. Partiremos então desse 

princípio, tendo como base a vertente puritana calvinista, a qual se observa desde 

os primórdios da fundação dos EUA.  

 

Será analisado o período de 1776 a 1865, da fundação ao Destino Manifesto dos 

EUA, e observado a influência dessa religião e os seus desencadeamentos para a 

formação dessa nação. 

  

Desse modo, propõe-se mostrar a importância da influência Protestante na fundação 

e no crescimento da nação americana. Pretende-se observar, a correlação desse 

fenômeno religioso para o crescente desenvolvimento e expansão dos EUA, os 

quais se refletem até nossos dias. A pergunta que se faz pertinente a esse assunto é 

de qual seria a importância e a relevância desse fenômeno religioso (dessas bases 

puritanas calvinistas) para o desenvolvimento dos EUA. Se esta tradição religiosa 

influencia na formação da população norte-americana, na sua independência, na 

instituição da República, na constituição da doutrina do Destino Manifesto, ou seja, 

nos fatos que ocorreram entre 1776 a 1865, em relação ao seu crescimento 

econômico, político, identitário e de expansão.  

 

Deve-se expor, além de sua formação nacional, o seu expansionismo, o qual 

influenciou a outros povos, principalmente os limítrofes, com seus valores e 

conceitos religiosos, e que muitas vezes são articulados em sua política de forma 

secularizada. 

 

Portanto, observa-se que a religião é um elemento de fundamental importância a ser 

discutido nesse período, não só levando em conta o contexto interno e específico de 

uma nação, mas também suas relações internacionais para com outros atores. 

Samuel Huntington via “a religião como crucial na definição dos blocos de 

civilização, em que ele afirma que o mundo é dividido, e defendeu que as tradições 

religiosas têm um impacto sobre o provável sucesso dos esforços de 
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democratização” (HUNTINGTON, 1991, 1996, apud ANDERSON, 2009, p.192, 

tradução nossa). 

 

Existe uma discussão, todavia, acerca de que:  

 

“[...] a religião é um fenômeno multifacetado e sua influência religiosa nas 
relações internacionais também é multifacetada” “[...] e a soma dessas 
influências resulta num impacto combinado que faz dele uma das mais 
importantes variáveis nas relações internacionais (FOX, 2009, p. 273, 
tradução nossa).  

 

Segundo Fox (2009), a religião no passado desempenhou um importante papel na 

sociedade, mas que está sendo substituída pela sociedade moderna, através da 

ciência e da razão. O ideal da política moderna, que em geral tem uma conexão 

entre o governo e a vontade do povo, suplantaria o papel desempenhado pela 

religião na legitimação do Estado. O aumento do poder do Estado moderno seria 

capaz de criar uma ordem social sem necessidade da religião, e os papéis 

anteriormente preenchidos pela religião, são feitos atualmente pelas instituições 

seculares. Dessa maneira, nota-se “a sobreposição de vários elementos em 

detrimento a religião, pela ciência interpretando através da física” (WILSON, 1991 

apud FOX, 2009, p. 274, tradução nossa). Para o autor, não mais se monopoliza o 

conhecimento, o ensino e a educação, sendo propiciado ao indivíduo a interpretação 

das escrituras e dos textos religiosos sagrados. Enfim, a urbanização e toda forma 

de conhecimento humano e científico produzido, onde foram trocadas as orações e 

as crenças pela lógica da medicina, da ciência e da razão. Dessa maneira, houve 

um declínio da religião na influência pública no que tange a política, a economia e 

aos processos sociais, devido à modernização e aos vários acontecimentos que se 

sucederam. Portanto, de acordo com Fox (2009), nota-se que o tema religião é mais 

discutido pelas ciências sociais do que nas teorias tradicionais das relações 

internacionais, a qual é uma ciência ocidental.  

 

Fox afirma a necessidade de inclusão e estudo do tema religião nas relações 

internacionais como tema de relevância e influência nos demais elementos a serem 

analisados: 

 



 
 

6

A religião é um fenômeno multifacetado que interage com a política, a 
sociedade e na economia de várias maneiras. Isto também é verdade para 
a interação com relações internacionais. (FOX, 2009, p.277, tradução 
nossa).  
 

Devido a pouca utilização de tal tema pela área de relações internacionais, salvo 

alguns casos, observa-se que este é relevante para o meio acadêmico e das 

relações internacionais, como pretende este artigo, voltando ao nascimento e 

criação de uma nação, hoje vista como superpotência, e compreender como se deu 

desde o seu início, a influência da religião e os desencadeamentos daí provenientes. 

  

De acordo com Fox (2009), a  religião também  é definida como um bem social e 

político, ou seja, um fenômeno que influência os aspectos da política, da sociedade 

e da economia dos Estados. É feita uma discussão de que a religião é uma fonte 

potencial de legitimidade para os governos e suas políticas. O autor utiliza a 

seguinte definição de Hurd: "[…] a norma acreditada por um ator que um governo ou 

uma instituição deve obedecer" (HURD, 1999, p. 381, apud FOX, 2009, p. 277, 

tradução nossa).  

 

Entretanto, existem outras fontes de legitimidade e não somente a religião, como por 

exemplo, a autodefesa, dentre outras. Contudo, existe um debate sobre a 

legitimidade ou ilegitimidade de uma ação ou política. Em 2003 os EUA usou a 

religião, ou seja, dessa legitimidade, segundo Fox, para justificar a Guerra no Iraque 

e contra o terrorismo.  

 

Essas considerações acerca do tema da religião nos estudos acadêmicos foram 

feitas com o intuito de elucidar a sua relevância como abordagem, e como elemento 

de estudo de caso, o qual se pretende neste artigo. 

 

O contexto histórico também será analisado conforme a teoria de Weber (2000), em 

“A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” como já citado anteriormente. E 

que revela os comportamentos distintos desenvolvidos pelos fiéis puritanos 

calvinistas em busca da salvação da alma, os quais, pela sua maneira de vida, não 

dados a vadiagem e nem ao mundanismo, tinham práticas racionalizadas de 

trabalho, e que por sua vez culminaram na especialização de funções, 
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desencadeando no acúmulo de riquezas, e esses elementos articulados juntamente 

contribuíram para o surgimento do capitalismo racional moderno. 

 

Esse artigo será dividido em três seções principais. Na primeira será abordada a 

História dos EUA, com as seguintes subseções: a fundação dos EUA, onde será 

contextualizado suas bases puritanas calvinistas desde o princípio da nação, e 

descrito sobre a revolução americana; o governo de George Washington, quando se 

dá a instituição da República, bem como a Constituição dos EUA, e as implicações 

desse governo; o Destino Manifesto, descrevendo a percepção dessa doutrina para 

a política interna e externa desta nação, sendo articulada com a influência religiosa. 

Na segunda seção, será abordada a aplicação da Teoria de Max Weber em sua 

obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, que se refere ao 

desenvolvimento do capitalismo moderno. E por fim, serão desenvolvidas as 

Considerações Finais, com base nos dados apresentados, os quais este artigo 

propôs discorrer, apresentando as conclusões. 

 

2. HISTÓRIA DOS EUA 

 

2.1. A fundação dos EUA 

 

Segundo Karnal (2007), a presença dos europeus nas Américas remonta ao século 

XV, existem provas que indicam a presença dos Vikings no Canadá. Somente a 

partir de 1492, as Américas foram exploradas pelos navegadores europeus. Os 

espanhóis e os portugueses foram os que dividiram as terras americanas entre si, 

através do Tratado de Tordesilhas. Porém, os ingleses não participaram desse 

acordo e acabaram corroborando para a pirataria (chamado de corsário) sobre os 

navios ibéricos, não permanecendo somente nos roubos e saques, que eram 

praticados nos limites da costa. Em fins do século XV, a Inglaterra enviou John 

Cabot para explorar a América do Norte. Muitas notícias chegaram a Europa das 

riquezas retiradas das Américas, por exemplo, do México e Peru, surgindo um 

grande entusiasmo a aventureiros, a fins de exploração. A cada ataque que o 

corsário inglês fazia aos espanhóis e aos portugueses, só reafirmavam essa onda 

de estímulo ao desconhecido.  
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Contudo, os ingleses não foram os primeiros a chegarem ao território atualmente 

conhecido como os  Estados  Unidos  da  América. Um homem chamado Verrazano 

que estava a serviço da França, e Ponce de Leon a serviço da Espanha, dentre 

outros, já haviam estado neste local. A rainha Elizabeth I da Inglaterra 

posteriormente concedeu a Sir Walter Raleigh4, mesmo a contra-senso de outros 

soberanos, a colonização  da América.  

 

De acordo com Schilling (2004), o sucesso econômico das colônias britânicas na 

América do Norte se deu pelo cultivo do tabaco, devido ao seu uso muito difundido 

pelos índios norte-americanos. Costumes esses, que foram adotados pela corte da 

Rainha Isabel I (também chamada de Elizabeth I, dentre outros nomes), levado pelo 

aventureiro Sir Walter Raleigh, quando a produção do tabaco no território da Virgínia 

tornou-se grandemente rentável. Para a produção de tal mercadoria, eles utilizavam 

dos servos contratados, que em geral, eram moças e rapazes das famílias pobres 

da Inglaterra, ex-convictos ou condenados às galés, os quais aceitavam as 

condições subumanas de trabalho na Virgínia e na Carolina do Norte e do Sul, 

abdicando da liberdade por um período de 5 a 8 anos. Muitos desses jovens, 

encerrados o período de trabalho voluntário, tornavam-se arrendatários ou meeiros 

de outros proprietários de terras, podendo assim adquirir a sua emancipação. Esse 

cenário social, todavia, foi sendo alterado com o passar dos tempos. 

 

Todavia, a colonização inglesa tomou grande impulso no decorrer do século XVII. 

Vinham muitas pessoas para a América do Norte, devido aos atritos com a religião 

oficial, o Anglicanismo, principalmente os chamados puritanos, que buscavam um 

novo lar para seguirem sua fé como quisessem. O primeiro Estatuto da Tolerância 

foi promulgado na colônia de Maryland, em 1649, por um dirigente católico, Lord 

Baltimore5. De acordo com Schilling: 

 

                                                 
4 Sir Walter Raleigh (1554-1618), foi um navegador inglês e fundador da colônia de Virgínia em 1584, 
tendo denominado essa colônia para homenagear a rainha Isabel I (também conhecida por Elizabeth 
I, dentre outros nomes - 1533-1603), que era conhecida como a rainha virgem por negar a se casar 
(SCHILLING, 2004, p. 13). 
5 Lord Baltimore, George Calvert (1580-1632), ele foi convertido ao catolicismo em 1625, e era 
fundador da colônia de Ferryland, em Maryland (esse nome foi dado em homenagem à rainha Mary, 
a filha pró-católica de Henrique VII, falecida em 1558) (SCHILLING, 2004, p. 14). 
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Os reis britânicos, por seu lado, particularmente os da Dinastia Stuart 
(Jaime I, Carlos I e depois Carlos II), levantam as mãos para os céus 
agradecidos em livrar-se daquele povo que vivia trajado de escuro, de cara 
fechada, que só lia a Bíblia e falava nas maldições do demônio e nas 
punições ao pecado e que manifestava um profundo horror às liberalidades, 
à vaidade e aos luxos da Corte de Londres. Carlos I e seu odiado primeiro-
ministro, o arcebispo Laud, os tinham por “escorpiões” e somente se 
referiam a eles como perigosos “fanáticos”, capazes de apunhalar os 
interesses do soberano a qualquer momento (SCHILLING, 2004, p. 14). 
 

Esses temores não estavam destituídos de razão, pois foi dos puritanos que ecoou o 

grito de guerra do Parlamento contra o rei Carlos I, durante a guerra civil de 1645 a 

1649, e também representados pela liderança de Oliver Cromwell - ditador morto em 

1658, que levaram o rei ao tribunal, acusado de tirania, traição e assassinato, sendo 

julgado, condenado e decapitado em 30 de janeiro de 1649. E, ainda segundo 

Schilling: 

 

Gente endurecida pela vida e pelas contenções de uma religião sisuda, 
turrona e perseverante, educada na simplicidade e no decoro, prestigiava o 
trabalho duro e desprezava a ociosidade dos fidalgos, a inanição piedosa 
dos padres e o enclausuramento estéril dos monges. Como firmes 
seguidores de Jean Calvino6, acreditavam na predestinação de que o 
destino de cada um já estava de certo modo traçado, e nenhuma força ou 
instituição terrena poderia alterá-lo (SCHILLING, 2004, p. 14-15). 
 

Enfatizavam, dessa forma, a responsabilidade pessoal pelas ações humanas, e 

eram intolerantes a toda prática moralmente condenável, como por exemplo, a dos 

bêbados, dos vadios  e viciados de maneira geral.  

 

Entretanto, para o autor, o mito fundador dos Estados Unidos da América se baseia 

na viagem do Mayflower, o barco que trouxe os Pilgrims Fathers - os Pais 

Peregrinos, que saíram da Inglaterra em 16 de setembro de 1620. 

 

Nesse barco vieram 102 colonos, e um terço deles era de puritanos que logo se 

desentenderam com os demais, devido a seu modo de vida. A princípio o destino 

era a colônia da Virgínia, mas desembarcaram mais ao norte, em Massachusetts. Os 

viajantes chegaram à baía de Plymouth, no dia 21 de dezembro de 1620, sobre uma 

grande pedra, a Plymouth Rock. Fundaram assim, a colônia de Plymouth, o primeiro 

                                                 
6 Jean Calvino (1509-1564), foi um reformador protestante e teólogo, e se refugiou na cidade de 
Genebra, na Suíça em 1536, fundando uma república teocrática, tornando-se referência para os 
puritanos dos outros países (SCHILLING, 2004, p.14). 
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assentamento que veio a se chamar de Nova Inglaterra. Atualmente compreende 

“[...] os estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode 

Island e Vermont, em um total de 172.668 km²” (SCHILLING, 2004, p. 15). 

 

Eles foram ajudados pelos índios, que os alimentavam com perus selvagens e milho, 

aquecendo-os do frio. Por isso, encontra-se no calendário nacional norte-americano 

o Thanksgiving - o Dia de Ação de Graças, o qual é comemorado na quarta quinta-

feira do mês de novembro de todo ano. 

 

Os  fundadores,  sendo  leitores fervorosos do Velho Testamento, acreditavam que o 

fato que ocorreu quando o povo de Israel fugia de Faraó – Rei do Egito, agora se 

repetiam com eles. Estavam a salvo do Rei Carlos I (que seria semelhante a Faraó) 

e chegavam à terra prometida. Atravessaram o Atlântico (parecido com Moisés 

atravessando o Mar Vermelho) podendo alcançar a terra prometida e construir nova 

vida. Segundo o autor, o mundo novo para eles seria como a Nova Jerusalém, local 

que serviria de escape para os perseguidos e os que saíram do “cativeiro do Egito”, 

refundando a Cidade Santa e preparando para o segundo advento de Cristo.   

 

Crença forte, essa, que deitou sentimentos profundos - ainda que 
gradativamente secularizados, traduzidos para uma linguagem moderna – 
na população norte-americana em geral até o presente. Impregnaram-se 
eles com a firme idéia de serem o chosen people, o novo povo escolhido 
por Deus, convictos de estarem no mundo investidos de uma missão: 
redimir a humanidade de suas fraquezas e seus pecados. Fator que até 
hoje serve como substrato psicológico e moral para justificar o 
intervencionismo militar dos Estados Unidos em escala planetária 
(SCHILLING, 2004, p. 16). 
 

Conforme Schilling (2004), a Revolução Americana de 1776 foi uma grande revolta 

dos colonos aos ministros do Rei George III da Grã-Bretanha. Os colonos estavam 

cada vez mais decididos a conquistarem sua independência total, e dessa forma se 

desencadearam várias batalhas nesse sentido. 

 

O Comandante da Guarnição Militar, chamado Thomas Gage, ficou sabendo que os 

colonos haviam adquirido armas e munições em um pequeno vilarejo de Boston. Ele 

ordenou uma operação para busca e apreensão desses armamentos. Dentre as 

colônias inglesas na América do Norte, a cidade de Boston era a terceira maior em 
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população, perdendo somente para Filadélfia e Nova York. Boston era a capital do 

puritanismo. Em suma, eram cerca de doze mil habitantes simples e ordeiros, 

segundo Schilling: 

 

A moral pública era severamente vigiada por sisudos pastores que não 
hesitavam em aplicar, com rigor, punições rígidas às ovelhas desgarradas. 
Uma sólida e ativa burguesia mercantil dominava as atividades econômicas, 
bem como a Assembléia Provincial, de onde os funcionários da coroa 
recebiam os proventos (SCHILLING, 2004, p. 25). 

 

Porém, a partir do “Dia do Massacre” em 5 de março de 1770,  quando a guarda 

britânica disparou sobre os colonos, matando cinco e ferindo seis de seus cidadãos, 

contribuiu-se para que o ódio e a intolerância em relação à metrópole se formasse 

pelos colonos. Em decorrência desse fato, um Comitê de Correspondência foi criado 

e por meio dele os principais líderes políticos passaram a se comunicar com os 

partidários de outras colônias, aumentando assim o ambiente de contestação.  

 

De acordo com Schilling (2004), em fins de 1773, com a coroa autorizando a 

importação de chá em benefício da Companhia das Índias Orientais, sucedeu a 

primeira reação concreta de recusa ao Império pelos colonos. Um grupo de 

americanos, vestidos de índios, invadiu o Dartmouth (embarcação da Companhia) e 

lançou a carga ao mar. Em represália Boston teve o seu porto interditado. Para a 

Metrópole, essa estratégica de fechar o porto de Boston, estaria favorecendo as 

outras colônias, as quais seriam beneficiadas pelo embarque e desembarque em 

seus portos. Todavia, ocorreu o contrário, o movimento de repúdio generalizou-se. 

As principais cidades se condoeram de Boston e irmanou-se um sentimento 

americano entre todos os colonos. 

 

Pouco tempo depois, o comando inglês tomou ciência de que dois agitadores, 

Samuel Adams e John Hancock, se refugiaram em Lexington, assim como também 

havia na região alguns arsenais clandestinos. O Major Pitcairn foi encarregado de 

conter os revolucionários e destruir os seus pertences. Paul Revere, ligado aos 

rebeldes colonos e sabendo da marcha inglesa alertou aos colonos.  

 

Em 19 de abril de 1775, segundo o autor, Pitcairn foi assolado pelos minutemen – 

milícia dos colonos que se mobilizavam em um minuto - eram 80 americanos, que 
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estavam dispostos a impedirem a passagem da marcha inglesa. O confronto armado 

ocorreu e oito cadáveres dos colonos caíram pelo chão. Pitcairn seguiu a operação 

e destruiu os arsenais de Concord, mas os dois principais rebeldes fugiram. No final 

da operação liderada por Pitcairn, quando seus soldados recuaram para Boston, 

foram enumerados 65 mortos e 173 feridos dentre os britânicos. Já os colonos 

perderam 49 homens e ficaram 46 feridos, por se protegerem nas florestas e nos 

muros laterais das estradas, conforme dados descritos por Schilling (2004).  

 

Por causa dessas circunstâncias citadas acima, os pequenos fazendeiros, 

lavradores e plantadores, chamados de “os filhos da liberdade” pegaram em armas 

para vingarem o fato ocorrido. A tropa inglesa porém, retirou-se rapidamente, 

acolhendo-se em Boston  tendo um total de 280 mortos. 

 

Conforme o autor, a  Assembléia  Provincial  liderada  pelo  jovem  médico  Dr.  

Warrer,  decretou uma mobilização de forças populares e a nomeação de um 

comandante para liderá-la. De todas as partes da colônia, 20 mil patriotas cercaram 

Boston e encurralaram as tropas de Thomas Gage. O coronel nomeado pela 

Assembléia Provincial foi Prescott, e uma pequena colina de pouco mais de 

trezentos metros foi o palco da primeira batalha entre os ingleses e os americanos. 

Foi dito ao coronel Prescott que transportar-se seus canhões para Bunker Hill, na 

península de Chalestown. Por engano, foi para Breed Hill, mais ao interior, mas sua 

posição tática ainda lhe era favorável.  

 

De acordo com Schilling (2004), o general Thomas Gage, percebendo o perigo, 

ordenou no dia 17 de junho de 1775 que dois generais, Howe e Pigot, retirassem 

todos os seus inimigos. Três mil britânicos desembarcaram para enfrentar os mil e 

quinhentos homens de Prescott. Abrigados nas trincheiras ou protegidos por 

tapumes, os colonos lançaram fogo sobre as colunas dos assim chamados de 

“casacos vermelhos”, que subiam as encostas da colina. Duas vezes a colina foi 

assolada pelo enfrentamento, e os soldados de Howe e Pigot foram obrigados a 

retrocederem.  
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Contudo, segundo o autor, antes que fossem desmoralizados totalmente, Thomas 

Gage ordenou o envio de reforços e uma terceira ofensiva foi realizada. Dessa 

maneira, as forças de Prescott sofreram pesado fogo de artilharia. Suas munições já 

estavam escassas, e subiam mais soldados pela colina. Para o coronel americano, 

restava apenas a retirada de suas tropas. Os colonos foram deixando o terreno e o 

saldo de seus mortos chegava a 145 corpos. Os ingleses ocuparam e reforçaram a 

colina e assim encerrou-se a batalha. Os americanos foram derrotados militarmente 

na batalha. Apesar do determinismo de Prescott, sua posição foi ocupada e as suas 

tropas foram obrigadas a saírem em retirada da colina. Porém politicamente, foram 

outros efeitos que se desencadearam. 

 

A resistência por longo tempo dos colonos sob o forte potencial do fogo britânico, 

provou que esses civis eram suficientemente fortes para impor-se a Metrópole. E por 

sua vez, alertou aos colonos para não confrontarem diretamente com o exército 

britânico. Todavia, o conhecimento do terreno, emboscadas e surpresas seriam 

táticas usadas como armas precisas para a guerra de oito anos que se seguiram, e 

fizeram com que a Metrópole perdesse sua colônia, desencadeando na primeira 

derrota do colonialismo europeu no continente Americano.  

 

Conforme também notamos em Wesson (1978): 

 

Após a Revolução Americana, os americanos puderam orgulhar-se não só 
de sua vitória sobre uma das maiores potências européias, mas também de 
seus ideais e suas ousadas instituições republicanas. Esses ideais e essas 
instituições constituíram um importante estímulo para a Revolução Francesa 
e uma inspiração para os políticos liberais de muitas gerações (PALMER, 
1968, apud WESSON, 1978, p. 16). 

 

2.2.  O governo de George Washington 

 

Segundo Schilling (2004), terminada a guerra de independência de 1775-1783, as 

treze ex-colônias se encontravam ainda exaustas pelos esforços utilizados contra a 

Inglaterra. O Congresso reunido em Filadélfia contava os lucros que obteve da 

guerra. As tropas ainda estavam acampadas em Newburgh, Nova York, no inverno 

de 1783, sem terem sido desmobilizadas e sem pagamento. Os oficiais queixavam-

se da demora dos congressistas em liberar as verbas para pagamento dos oficiais. 
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Foram oito anos de lutas, longe de seus familiares, se alimentando mal, e quase 

morrendo congelados quando atravessaram os rios como o de Delaware ou o Vale 

Forge para derrotarem os britânicos. 

 

De acordo com o autor, um panfleto sem autoria circulava entre os soldados, 

revelando a intolerância dos oficiais, era datado de 10 de março de 1783. Dois dias 

após este, outro folheto circulou entre eles discorrendo que “o silêncio do 

comandante-chefe (George Washington) era uma autorização para que as 

reivindicações prosseguissem e que ele, privadamente, concordava com as 

exigências” (SCHILLING, 2004, p.30). Então, Washington respondeu com uma 

circular com o título “To the Officers of the Army” sendo considerada a profissão de 

fé de um militar na obediência ao poder civil. Ele percebeu que o atraso no 

pagamento dos militares, era um pretexto para alguns setores proclamarem sua 

soberania e cobiçar sua tutela sobre o Congresso.  

 

Todavia, seu principal tenente, o Coronel Lewis Nicola, lhe enviou uma carta 

menosprezando a continuação do regime republicano e o persuadindo a ser um 

monarca. Washington respondeu a carta de Lewis que “não poderia ter encontrado a 

mais ninguém cujos planos fossem mais desagradáveis” (SCHILLING, 2004, p.30). 

 

Em 1796, quando concluiu seu segundo mandato presidencial, George Washington 

tomou a decisão, inspirado no romano Cincinnatus, de retirar-se do poder. E, se 

instalou na sua propriedade rural em Mount Vernon em 2 de março de 1797.  

 

Washington presidiu instituições e contribuiu com a criação da Constituição 

americana, que permanece até os nossos dias, com poucas modificações. E ainda, 

referente à Constituição: 

 
Segundo Tucker e Hendrickson (1992), o principal objetivo dos norte-
americanos fora a criação, construção e consolidação de uma ordem 
sustentada pela liberdade, baseada nos princípios da existência de leis 
constitucionais, no governo representativo, na proteção da propriedade, na 
tolerância religiosa e na livre expressão de idéias, e isso pôde solidificar-se 
com a Constituição (TUCKER, HENDRICKSON, 1992, apud PECEQUILO, 
2003, p.38). 
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Segundo também destaca Schlesinger (1992, apud PECEQUILO, 2003, p. 39), o 

povo norte-americano foi escolhido, pela sua conduta e exemplo, para mostrar ao 

mundo que um bom governo pode ser escolhido por bases democráticas e 

republicanas. E de acordo com Pecequilo (2003), para as relações internacionais 

dos EUA, a expansão desses dois elementos era central, fazendo parte da 

prioridade externa da nação.  

 

Segundo a autora, George Washington em seu último discurso presidencial no ano 

de 1796, destaca em relação ao futuro da sociedade e política da nação: 

 

A unidade do governo [...] é o pilar fundamental do edifício de sua real 
independência; do apoio de sua tranqüilidade em casa; da paz externa; de 
sua segurança; de sua prosperidade; da própria liberdade que tanto é 
valorizada. Mas é fácil prever que de diferentes causas e de diferentes 
origens muitas dificuldades serão enfrentadas, muitos artifícios empregados 
para enfraquecer em nossas mentes a convicção desta verdade [...] A 
própria liberdade vai encontrar em tal governo, com os poderes 
adequadamente distribuídos e ajustados, seu guardião mais fiel [...] O 
experimento, pelo menos, é recomendado por todo sentimento que 
enobrece a natureza humana (GEORGE WASHINGTON, 1796, apud 
PECEQUILO, 2003, p. 40). 

 

Todavia, conforme a autora, observa-se que a política externa dos EUA proposta 

pelos primeiros fundadores da nação era de sustentação e proteção do cenário 

doméstico.  As relações norte-americanas para com as nações estrangeiras, nesse 

período, dependiam em grande medida de sua prosperidade interna. Portanto, foi 

perseguida a consolidação de uma ordem interna que garantisse o fortalecimento de 

suas bases morais, políticas e econômicas. De acordo com Pecequilo (2003), “as 

relações internacionais norte-americanas estavam condicionadas à prosperidade 

doméstica da América, alertando-se inicialmente para o já mencionado perigo da 

influência externa nos negócios internos”. (PECEQUILO, 2003, p. 41). 

 

Observa-se que para os americanos nesse período, o isolamento e o não-

envolvimento internacional, principalmente com as nações européias eram posturas 

norte-americanas que perseguiam a liberdade e o fortalecimento interno de sua 

nação. E nesse sentido vê-se também que 

 

Segundo Garrity, um relacionamento adequado com o mundo residia, acima 
de tudo, na preservação de uma boa ordem doméstica, que só poderia ser 
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mantida e aprofundada pelo contínuo aperfeiçoamento das bases morais e 
materiais da União, garantindo-se a “verdadeira independência”. Esta 
levaria cada vez mais ao progresso e a prosperidade. A essência do 
interesse nacional tinha como objetivo o estabelecimento e a preservação 
de certo tipo de caráter nacional, norte-americano e republicano, que se 
guiava pelos princípios definidos pelos Pais Fundadores: da sobriedade, 
indústria, virtude e justiça. Nesse sentido, abrir o regime a influência 
externa, particularmente à européia, era corromper a verdadeira natureza 
da América, tornando-a escrava de outros (PECEQUILO, 2003, p. 43). 

 

E de conformidade com Haynes (2009), os governos que sucedem nos EUA 

justificam a sua política para com as outras nações, em termos de valores morais e 

cristãos, sendo todavia articulado com o secular e universalista conceito da 

democracia, liberdade e prosperidade defendidos em sua Constituição. 

 

2.3. O Destino Manifesto 

 

Segundo Pecequilo (2003), terminada a etapa de consolidação política dos EUA, 

iniciou-se uma ampliação de suas fronteiras para além das treze colônias, dando 

forma a um novo mapa a partir da metade do século XIX.  

 

O processo de anexação de novos territórios foi devido ao grande número de ações 

diplomáticas, militares, por meio de negociações e conquista pelos EUA. A 

expansão territorial observada nas aquisições de territórios como Lousiana da 

França e Flórida da Espanha, a anexação do Texas adquirida através da guerra com 

o México, e outros territórios a Oeste adquiridos pelos conflitos com os índios, 

mostram as ações norte-americanas voltadas para o exterior no seu período de 

isolamento, conforme Pecequilo: 

 

O processo de formação dos Estados Unidos moderno, no século XIX, 
envolve uma combinação de movimentos internos e externos que juntos 
conformam, já no início do século XX, sua ascensão como potência no 
sistema internacional. É, portanto, nesse período que são construídas e 
aprofundadas as “raízes do poder norte-americano” (Hormats, 1991), com o 
país assumindo proporções continentais, estendendo seu domínio do 
Atlântico ao Pacifico, fortalecendo sua economia e política doméstica e 
projetando seus objetivos comerciais e políticos no mundo, ainda que em 
uma escala limitada. É também nessa época que os Estados Unidos se 
envolvem em uma segunda guerra de independência com a Grã-Bretanha 
(1812) e promulgam a Doutrina Monroe (1823) (PECEQUILO, 2003, p. 52-
53). 
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Como mencionado acima, se deu o envolvimento norte-americano em uma segunda 

guerra com a Grã-Bretanha no período de 1812 a 1814. Esse conflito ocorreu devido 

a embates comerciais, onde os EUA acusavam a Grã-Bretanha de violar seus 

direitos marítimos, impedindo suas livres trocas comerciais. Contudo era entendido, 

que os EUA queriam ampliar o seu território para o Norte.  

 

Segundo a autora, não há consenso sobre os verdadeiros motivos  da  guerra,  mas  

em  geral, se diz que era por causa do avanço inglês nos negócios norte-

americanos. Essa guerra ficou conhecida como a Segunda Guerra de 

Independência, mas ela não trazia ameaça de recolonização pela Grã-Bretanha, 

porém para os norte-americanos significou uma completa libertação dos EUA em 

detrimento ao Velho Continente, conforme afirma Divine e LaFeber (1993,1994, 

apud PECEQUILO, 2003, p. 54). 

 

De acordo com Pecequilo (2003), o processo de expansão norte-americana foi 

acelerado.   O Destino Manifesto, desenvolvido a partir da metade do século XIX até 

a Guerra de Secessão em 1865, foi uma doutrina criada internamente como 

justificativa para uma larga expansão territorial, ainda que fosse praticada de forma 

violenta ou unilateral.  

 

De maneira geral, o Destino Manifesto revelava que a expansão territorial era um 

direito divino  concedido aos americanos para se espalharem por toda a América do 

Norte, apoiados por Deus, pois haveria agora uma ação, não só o exemplo, de levar 

a democracia e a liberdade a locais que ainda não possuíam, conforme Pecequilo: 

 

Dotada de um sentido de propósito, a expansão territorial era racionalizada 
e explicada não por interesses materiais, mas pelo dever que os norte-
americanos tinham de espalhar e afirmar seu espírito e visão, sintetizados 
no par democracia/república. Aí, a combinação de cruzada e interesse, 
também característica de toda a política externa norte-americana, 
encontrando sua primeira expressão (PECEQUILO, 2003, p.54-55). 
 

Observa-se nesse ponto a ligação imediata e concebida desde a fundação dos EUA, 

pela influência protestante puritana calvinista, onde agora não somente pelo 

exemplo, mas como uma doutrina expansionista, ou seja, pelas ações, se 

manifestava a influência de uma religião a qual valorizava o trabalho, não o ócio, e a 
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prosperidade como sendo agraciados e confirmados na graça de Deus, de acordo 

com Weber (2000). 

  

Mais do que uma simples aquisição de território, para os norte-americanos, 

conforme os princípios puritanos calvinistas discorridos em Weber, significa a 

confirmação de sua posição como abençoados por Deus, ou seja, agraciados e 

confirmados na sua salvação, pela prosperidade e expansão territorial alcançada. 

Pois, a prosperidade é uma confirmação da graça para os que são predestinados a 

salvação. 

 

De acordo com Weber (2000), os católicos têm uma cobertura da Igreja, já os 

protestantes calvinistas, buscam a Deus isoladamente e dessa maneira lêem a 

Bíblia, e para livrar de suas angústias, se entregam ao trabalho e não há vadiagem – 

a qual condenam, propiciando assim o sistema racional capitalista moderno, como 

será abordado mais adiante.  

 

E de forma secularizada, vemos os norte-americanos levando esta influência 

religiosa a outros povos, pela doutrina do Destino Manifesto, não como direito, mas 

como dever de expandir seus valores e ideais através dos conceitos democráticos e 

republicanos que possuíam. Ou seja, internamente houve uma imediata afirmação 

dos valores religiosos em sua base real, confirmando a graça de Deus, pela sua 

prosperidade interna e de crescimento territorial, mas externamente essa influência 

foi expressa de forma secularizada, através dos conceitos de democracia e república 

que deveriam ser levados a todos os povos, para que houvesse entre eles igualdade 

e liberdade. 

 

Dessa maneira, os EUA seguiram na construção do seu território e de um continente 

sem fronteiras, onde um povo, que desenvolveu a democracia e a república como 

instituições, possuía a obrigação de levar os valores considerados por eles como 

universais a outras nações.  

 

Conforme Pecequilo (2003), apesar da expansão territorial ter sido bem sucedida, 

reforçou-se as distinções internas, culminando na Guerra de Secessão entre 1861 a 
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1865, onde de um lado havia o trabalho livre, comercial e industrial do Norte, e do 

outro a do trabalho escravo, agrícola e latifundiário do Sul. Estes sistemas 

mostravam divergências ao desenvolvimento em torno da manutenção da 

escravatura nos antigos estados e da sua instituição nos regimes adquiridos pela 

expansão territorial. A essa oposição, os Estados do Sul proclamaram a sua 

secessão da União em 1861, dando início a uma guerra civil que durou quatro anos, 

a fim de que ocorresse novamente o estabelecimento da integridade do Estado 

Nacional Americano.  

 
Depois de quatro anos de uma guerra que matou mais norte-americanos do 
que todos os conflitos contemporâneos somados (acima de 600 mil), os 
Estados unidos puderam, enfim, finalizar seu processo de consolidação 
interna sob a hegemonia do Norte capitalista, ou, nas palavras de 
Hobsbawn (1998, p.199), o encerramento da Guerra da Secessão marcou 
“a unificação da América através do capitalismo do Norte”. Politicamente, a 
guerra marcou o renascimento fortalecido da União e o restabelecimento do 
Estado, mais centralizado no Executivo, garantindo-se as condições para 
que o país passasse a um novo estágio de desenvolvimento, posterior à 
consolidação territorial (PECEQUILO, 2003, p.55). 

 
A partir desse período, houve também um enorme salto industrial, setores como o 

de comunicações e transportes se ampliaram grandemente e o país foi interligado 

principalmente pelo transporte feito através de ferrovias.  

 

Como observaremos na próxima seção, pode-se aplicar a teoria de Weber nesse 

contexto, uma vez que o capitalismo foi desenvolvido pelo Norte dos EUA que 

sobrepujou o Sul escravista, elucidando o capitalismo racional moderno alicerçado 

pelo comportamento do puritano calvinista. 

 

De acordo com Anderson (2009), uma observação a ser considerada é que os 

países que são predispostos aos regimes democráticos são os de origem 

protestante, não se diz contudo que o protestantismo é uma condição necessária 

para isso. O autor argumenta que os elementos dessa tradição religiosa são mais 

adequados para o surgimento da política pluralista. Alguns teóricos vêem uma 

afinidade que consiste no desenvolvimento econômico e na democracia decorrente 

de características ideológicas desses países de tradições protestantes. Para outros 

teóricos, porém, a democracia é vista como derivada do ocidente e como sendo 

resultado de aspectos decorrentes da Reforma.  
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Os autores que possuem a visão na vertente econômica, tendem a ver a democracia 

como conseqüência desse desenvolvimento econômico adquirido, pois a maioria 

dos países desenvolvidos é em grande parte de origem tradicional protestante. 

 

Segundo Weber - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalismem - é discorrido 

que havia certas condições psicológicas para a criação do capitalismo nascido em 

grande medida devido ao contexto religioso. O autor fala da “[...] ligação do desejo 

de acumular pela noção calvinista referente à predestinação, dando origem a um 

mundo ascético, com incentivo a busca pela riqueza em detrimento aos prazeres 

mundanos” (WEBER, 1930, caps. 4, 5, apud ANDERSON, 2009, p.193, tradução 

nossa). 

 

Conforme Anderson (2009), não podemos dizer que Weber postulava uma relação 

determinista em sua teoria, onde o espírito do capitalismo só poderia ter surgido 

como efeito do resultado da Reforma ou mesmo como criação da Reforma. Segundo 

ele, “[...] podemos apenas investigar em que pontos certas correlações entre as 

formas de crenças religiosas e suas práticas éticas podem ser trabalhadas” 

(WEBER, 1930, p. 91, apud ANDERSON, 2004, p. 193, tradução nossa). Entretanto, 

devemos ter em mente que em sua tese Weber não estava fazendo uma discussão 

sobre democracia, embora pudesse sugerir uma ligação entre protestantismo e 

democracia.  

 

Todavia observa-se que a Reforma contribuiu para quebrar as barreiras culturais 

tradicionais religiosas, propiciando a modernização econômica, e criando dessa 

maneira uma divisão crescente do trabalho e um grau de igualitarismo. Sendo 

observada uma predisposição à democracia na natureza ideológica do 

protestantismo, dada a sua ênfase na relação do indivíduo com Deus.  

 

De acordo com Anderson (2009), para Lutero, na visão de sacerdócio de todos os 

crentes, na esfera espiritual, não se fazia distinção entre o príncipe e o indigente 

quando se achegava para o relacionamento com Deus. Muito parecido com Calvino, 

a vocação podia se achegar a qualquer membro da sociedade, pela sua política 
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congregacional e pode ser visto como forma democrática de governação. Os 

principais reformadores não foram democratas no sentido moderno do conceito. 

Para o autor, Lutero dizia que o natural da ordem social dependia grandemente dos 

príncipes para defesa de novos ensinamentos e era contra os camponeses que se 

levantavam contra seus mestres.  

 

Também para Calvino a forma política congregacional era muitas vezes 
dominada por seus pastores e a experiência que Calvino teve de lutar com 
a assembléia representativa de Genebra o tornou cético concernente a 
forma de governo ideal ao divino (KINGDOM; LINDER, 1970, WUTHNOW, 
1989, p. 126–128, apud ANDERSON, 2009, p. 194, tradução nossa). 

 

Entretanto, após a Reforma surgiu uma diversidade religiosa que contribuiu para 

uma aceitação de formas diversas na construção da ordem política, que mais tarde 

culminou em formas democráticas liberais. 

 

Se por sua vez o Protestantismo era visto como uma forma chave para a ordem 

democrática ou uma religião adequada para o quadro democrático, as outras 

tradições religiosas tendem a ser vistas incompatíveis com a pluralidade política. O 

Catolicismo Romano, por exemplo, historicamente não era de conformidade com os 

ideais democráticos na primeira metade do século XX, e era mais fácil se relacionar 

com sistemas de autoritarismo político. Devido à democracia ter surgido na maior 

parte de países de origem protestantes, observou-se que durante algum tempo a 

Igreja católica não se envolveu em questões democráticas do Estado. 

 

Dessa forma fica evidenciada a influência da religião protestante ao nascimento e a 

prática de preceitos democráticos e sua relação em promovê-los. 

 

3. TEORIA DE MAX WEBER – A ÉTICA PROTESTANTE E O ES PÍRITO DO 

CAPITALISMO, NESSE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A análise será feita partindo do princípio de que os colonos fundadores são puritans, 

ou seja, puritanos calvinistas e que por sua vez traduzem este modo de vida quando 

se desembarcam na ainda desconhecida América do Norte. Uns dos pontos 

discutidos fazem referência ao isolacionismo e a manutenção da ordem interna 

perseguida pelos norte-americanos, podendo ser observado com a instituição da 
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República através do governo de George Washington. Será discorrido também 

acerca do Destino Manifesto, doutrina que revela a expansão territorial como um 

direito divino concedido aos americanos de se espalharem pela terra, podendo ser 

notada como uma confirmação da graça divina sobre eles. 

 

Para a religião protestante, principalmente a vertente de origem Calvinista, Deus 

ama o trabalho e a prosperidade, e isso significa a presença e confirmação da graça 

de Deus sobre o indivíduo. O ócio, a vagabundagem e a dissolução são 

características de pecadores, ou seja, dos que são destituídos da graça de Deus. A 

manifestação da graça divina seria justamente o contrário desses procedimentos. 

Observamos essa ênfase e diferença mais claramente, na análise feita na obra de 

Max Weber - A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.  

 

Segundo Max Weber (2000), o Protestantismo ascético, o qual valoriza o trabalho 

racionalizado e a vocação da salvação da alma, explicam o surgimento do 

capitalismo racional moderno. 

 

Weber explica esse surgimento em sua análise desencadeada na vertente 

econômica. O autor percebe que entre os países europeus, os países de origem 

protestantes eram os que possuíam uma economia racionalizada e regular. Desse 

momento em diante, Weber busca entender se há uma relação entre o 

comportamento religioso e o resultado econômico. Dentre as vertentes do 

Protestantismo, ele desenvolve sua análise em consonância com a vertente 

Calvinista, a qual considera mais convergente com o comportamento típico do 

capitalismo moderno. 

 

Na  doutrina  Calvinista  encontram-se  os  elementos  de  conduta geradores do 

ethos, ou seja, da predisposição para a ação capitalista moderna. Essa vertente 

afirma que alguns homens são predestinados a vida eterna, enquanto outros à morte 

eterna. Não são pelos méritos do homem que a salvação é alcançada, pois “a graça 

de Deus, uma vez que seus desígnios não podem mudar, é tão impossível ser 

perdida por aqueles a quem Ele a concedeu como é inatingível para aqueles aos 

quais Ele a negou” (WEBER, 2000, p. 71-72). 



 
 

23

 

A fé do calvinista elimina os “elementos mágicos” para alcance da salvação. 

Diferentemente do Catolicismo, a relação com Deus é direta e individual, o que torna 

o indivíduo crente “solitário e angustiado”, conforme notas do autor, pois não é dono 

do seu destino, ou seja, ele é predestinado, e não existem indícios de que ele foi 

eleito, apenas uma questão de fé pessoal. 

 

Devido a esses fatos, e a insegurança vivida pelo crente calvinista, surgiram duas 

contribuições pastorais que auxiliaram na criação de condutas racionalizantes para 

os fiéis. A primeira, é que ele deveria lutar contra toda dúvida que surgisse 

dissipando-a, e a segunda, a fim de alcançar confiança, deveria praticar uma intensa 

atividade profissional, e dessa maneira não haveria também tempo para as 

atividades mundanas e ilusórias.  

 

O estudo da ação sacerdotal de orientação ao fiel “solitário e angustiado”, torna 

como fator claro e explicativo da relação entre a predestinação da doutrina calvinista 

e sua aplicação na racionalização do trabalho, contribuindo dessa forma para o 

capitalismo moderno.  

 

Para acrescentar essa relação, Weber utiliza em sua análise os estudos de Baxter – 

Teólogo da moral Puritana, que desenvolve conhecimentos acerca da relação 

trabalho, vocação e predestinação. Segundo Baxter, “[...] o trabalho constitui, antes 

de mais nada, a própria finalidade da vida. [...] A falta de vontade de trabalhar é um 

sintoma da ausência do estado de graça” (WEBER, 2000, p. 113).  

 

De acordo com Weber, a especialização das funções do trabalhador e suas 

habilidades conduzem a um aumento quantitativo e qualitativo da produção, 

servindo assim ao bem comum, que é idêntico ao bem do maior número.  O trabalho 

que agradava a Deus era o que elevava a moral ascética, e não qualquer trabalho. 

Dessa forma, o trabalho disciplinado concretizava o amor pelo próximo e o temor a 

Deus. 
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Assim, a valorização ascética da vocação, juntamente com a repulsa pelos prazeres 

mundanos, trouxe uma justificação ética para a moderna divisão do trabalho, e 

simultaneamente a busca individual pelo lucro, que conforme a doutrina calvinista 

puritana seria o principal indicativo da graça de Deus. Tornando essa disciplina, 

portanto, em uma conduta que se reflete na esfera econômica.  

 

Assim, apesar da inutilidade das obras como meio de obtenção da salvação 
elas eram indispensáveis como sinal de escolha. Eram os meios técnicos, 
não de compra da salvação, mas de libertação do medo da condenação 
(WEBER, 2000, p. 80).  

 

E mais importante:  

 

A avaliação religiosa do infatigável, constante e sistemático labor vocacional 
secular, como o mais alto instrumento de ascese, e, ao mesmo tempo, 
como o mais seguro meio de preservação da redenção da fé e do homem, 
deve ter sido presumivelmente a mais poderosa alavanca da expressão 
dessa concepção de vida, que aqui apontamos como “espírito” do 
capitalismo (WEBER, 2000, p. 123). 

 

Portanto, não só interesses materiais guiam a ação econômica, o trabalho 

racionalizado e o aumento da produção são as formas encontradas pelo fiel do 

Protestantismo ascético para atingir a certeza da salvação da alma. 

 

E esse manifestar puritano calvinista pode ser notado pela conduta, a priori, dos 

colonos fundadores da nação americana e pelo desencadear de um isolacionismo 

para sustentação de sua política em relação ao desenvolvimento interno, observado 

no governo de George Washington, quando buscava o fortalecimento interno da 

nação para um conseqüente crescimento.  

 

E posteriormente, observamos na doutrina chamada de Destino Manifesto, que o 

modo de vida religiosa foi exposta, a princípio, de forma imediata e internalizada, 

como de maneira fervorosa a confirmar a graça de Deus através da prosperidade e 

expansão de seu território, e de forma secular, quando manifestam, a crença do 

direito divino de expansão territorial, levando os conceitos e valores democráticos e 

republicanos, de liberdade e igualdade a outros povos e nações. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS – CONTEXTUALIZANDO A HISTÓR IA DOS EUA 

 

Conforme exposto, a fundação e a colonização dos EUA se deram principalmente 

por protestantes da vertente puritana calvinista oriundos da Grã-Bretanha. Dessa 

forma, observou-se que a origem e o modo de vida dessa nação se desenvolveu de 

acordo com esses preceitos e valores religiosos.  

 

Esses religiosos possuíam um modo de viver diferenciado, não dado aos prazeres 

do mundo e, até mesmo, condenando aqueles que agiam em desacordo com seus 

princípios.  Dessa maneira, a forma que encontravam para aliviar suas “angústias e 

solidão”, por causa da sua individualidade de busca ao Divino, era dissipar toda 

dúvida e praticarem um trabalho que fosse contínuo e racionalizado e que fosse 

honroso aos valores do fiel calvinista. Esse comportamento religioso com o passar 

dos tempos, culminou num trabalho racionalizado, de onde se originou a 

especialização de funções e de forma contínua, conduziu ao acúmulo de riquezas, 

dando origem ao capitalismo racional moderno, de acordo com Max Weber: 

 

O processo de santificação da vida podia, assim, tomar quase o caráter de 
uma empresa comercial. A completa cristianização de toda a vida era a 
conseqüência deste tipo metódico de conduta ética a que o calvinismo, 
diferentemente do luteranismo, obrigava os homens (WEBER, 2000, p.87). 
 

Podemos, assim, concluir que esse comportamento religioso contribuiu para suas 

bases de formação nacional capitalista. A qual foi confirmada posteriormente, 

quando a unificação da União dos Estados Unidos da América se deu pelo 

capitalismo do Norte, tendo sobrepujado a forma escravista do Sul, ao final da 

Guerra de Secessão em 1865. 

 

Observamos  que  no  processo  de  instituição  da  República  e na consolidação da 

Constituição dos EUA, o governo de George Washington adotou uma postura de 

isolacionismo em relação às outras nações. Essa posição é entendida, uma vez que 

buscava o fortalecimento interno de sua nação e o não-intervencionismo de outros 

povos em sua autonomia conquistada, principalmente em detrimento aos europeus.  
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Sua postura era contra a própria continuidade demasiada de seu governo, 

respeitando assim, os princípios democráticos estabelecidos na Constituição, de 

igualdade, liberdade, democracia e não ditatorial etc. Podemos notar também, uma 

forma mais secular de seus princípios religiosos, através de seus preceitos 

republicanos e democráticos. Entretanto, o fortalecimento interno perseguido por ele, 

pode ser observado não somente como uma maneira de se isolar para que não 

houvesse a interferência de outras nações, mas também que o isolacionismo 

americano contribuiu para a sua prosperidade e consolidação interna, quando 

posteriormente se inflamou em uma base sólida de expansão territorial e de valores 

e conceitos democráticos/republicanos. 

 

Referente ao Destino Manifesto fica claro e evidenciado os valores e influências do 

protestantismo em todas as suas bases de posição em relação a outras nações, a 

fim de justificar seu expansionismo territorial. Sendo que os EUA expressavam que 

deviam conduzir a sua diplomacia e atitudes, levando seus valores e ideais 

democráticos e republicanos acima de seus interesses materiais, políticos e de 

poder, justificando e racionalizando suas ações por meio de uma afirmação de que 

Deus estava do lado da América, sendo seu destino, fé, de escolha e crença, e de 

dever, espalharem sua visão e espírito a outros povos. Conforme Schilling: 

 

Cabia aos norte-americanos povoarem aquele continente enorme ainda 
avesso ao trato humano, à mão civilizadora do homem branco. A energia e 
a coragem deles eram entendidas como se fossem movidos por forças 
sobrenaturais, de ocupar todas aquelas vastas extensões do Oeste para 
integrá-las ao grande corpo da União norte-americana. Entre 1820 e 1840, 
partindo do Leste, quatro milhões de colonos haviam penetrado a região em 
direção à bacia do Mississippi-Missouri. Naqueles vinte anos, o território dos 
Estados unidos ampliara-se em 60%, anexando à formação original do país 
quase quatro milhões de km² (SCHILLING, 2004, p.82). 
 

E ainda: 

 

A ideologia do Destino Manifesto, largamente difundida pelos jornais 
daqueles tempos, nada mais era senão uma versão secularizada da idéia 
do Povo Eleito dirigindo-se para a Terra Prometida, tão a gosto dos 
puritanos que haviam começado a desembarcar na América no século XVII, 
e que passou a servir como justificativa para que a imensa área que 
chegava até a costa do Pacifico fosse colonizada por eles (SCHILLING, 
2004, p. 82). 
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Dessa maneira, observa-se implícito suas bases de influência religiosa na condução 

de sua política interna, sendo perseguidos os valores puritanos calvinistas, de 

confirmação da graça de Deus, pela prosperidade através da expansão territorial, 

sendo um direito divino essa conquista e expansão das terras das Américas. Mesmo 

que fosse adquirido por meio de guerras, como por exemplo, o conflito com os índios 

para aquisição dos territórios a Oeste, de forma diplomática ou unilateral pelos norte-

americanos. 

  

E externamente, observamos a influência religiosa de forma mais secularizada pela 

sua política, sendo refletido a outras nações através de seus valores e ideais 

democráticos, republicanos, de liberdade e igualdade. E dessa forma, além da 

expansão territorial conquistada, também expandiram sobremaneira seus costumes 

e valores para as nações, conceitos observados até nos nossos dias, através da 

manifestação de sua cultura e pela sua política externa. 
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