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A religião sempre foi uma das mais im-
portantes forças na política, nas políticas,
na identidade e na cultura norte-america-
nas. A religião molda o caráter da nação,
ajuda a formar as idéias dos americanos
sobre o mundo e influencia a maneira co-
mo os americanos reagem a acontecimen-
tos fora de suas fronteiras. Ela explica tan-
to a visão que os americanos têm de si
mesmos como povo escolhido quanto sua
crença de que têm o dever de espalhar
seus valores pelo resto do mundo. E claro
que nem todos os americanos acreditam
nessas coisas - e aqueles que acreditam
muitas vezes discordam amargamente so-
bre o seu verdadeiro significado. Mas o nú-
mero dos que acreditam é grande o sufi-
ciente para fazer que tais idéias exerçam
profunda influência sobre o comportamen-
to do país, no exterior e no âmbito interno.

Em um certo sentido, a religião é tão im-
portante para a vida nos Estados Unidos
que ela desaparece na mistura. Partidários
de todos os lados de questões importantes
têm por hábito apelar a princípios religio-
sos para defender seus pontos de vista, e

o país é tão diversificado religiosamente
que é possível encontrar apoio em algum
lugar para quase qualquer tipo de política
externa concebível.

Entretanto, o equilíbrio de poder entre
as diferentes tendências religiosas muda
com o tempo; na última geração, esse equi-
líbrio mudou de maneira significativa, com
conseqüências dramáticas. As tendências
mais conservadoras do protestantismo
americano conquistaram adeptos, e o pro-
testantismo liberal que dominou o país em
meados do século XX foi enfraquecido.
Essa mudança já alterou profundamente a
política externa dos Estados Unidos.

Apesar disso, essas mudanças ainda
não foram bem compreendidas, em parte
porque a maioria dos estudiosos moder-
nos de política externa, nos Estados Uni-
dos e no exterior, não têm muita familiari-
dade com o protestantismo conservador
dos EUA. De forma geral, nós não perce-
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bemos bem que o ponto de vista do evan-
gélico reverendo Billy Granam le-va a
uma atitude diante das relações exteriores
que é diferente daquela que é comum, por
exemplo, na fundamentalista Universida-
de Bob Jones. Porém, sutis diferenças teo-
lógicas e culturais podem ter importantes
conseqüências políticas, e de fato têm.
Assim, para interpretar o impacto das
mudanças religiosas dos Estados Unidos
sotíre a política externa norte-americana,
faz-se necessário analisar mais de perto a
grande tenda de reavivamento que é o
protestantismo americano.

Por que a ênfase exclusiva no protes-
tantismo? A resposta é, em parte, porque o
protestantismo moldou boa parte da iden-
tidade do país, e continua sendo até hoje a
fé majoritária nos Estados Unidos (ainda
que por pouco). Além disso, as mudanças
por que passou o catolicismo (a segunda
maior fé e a maior dentre as denominações
religiosas únicas em todo o país) apresen-
tam um quadro mais diverso, com menos
implicações de política externa. E, por fim,
os grupos religiosos restantes nos Estados
Unidos são significativamente menos in-
fluentes no que se trata da política do país.

Para compreender como as mudanças
por que passou o protestantismo na con-
temporaneidade começam a afetar a polí-
tica externa dos Estados Unidos, é útil
procurar entender o papel histórico da re-
ligião na vida pública do país. A tradição
religiosa norte-americana, que surgiu a
partir das Reformas do século XVI na In-
glaterra e na Escócia, incluiu muitas ideo-
logias e visões de mundo divergentes ao
longo do tempo. Entretanto, três tendên-
cias foram mais influentes: uma tradição
rigorosa que pode ser chamada de funda-
mentalista, uma tradição progressista e

ética conhecida como cristianismo liberal,
e uma tradição evangélica mais ampla. (Os
pentecostais têm diferenças teológicas em
relação aos evangélicos não-pentecostais e
aos fundamentalistas, mas o pentecosta-
lismo é uma ramificação da teologia evan-
gélica, assim, a maioria dos pentecostais
americanos podem ser incluídos aqui no
grupo dos evangélicos.)

Seria incorreto atribuir muita precisão
a esses rótulos. A maior parte dos cristãos
americanos mesclam idéias teológicas e
sociais dessas e de outras tendências do
pensamento protestante e cristão, sem se
preocupar muito com consistência. Entre-
tanto, descrever os principais traços de ca-
da tendência e suas implicações para o
papel dos Estados Unidos no mundo aju-
dará a entender a maneira como as mu-
danças no equilíbrio religioso vêm mol-
dando o comportamento do país.

Fundamentalistas, cristãos liberais e
evangélicos, todos são parte do mainstream
histórico do protestantismo americano e,
como tal, todos eles foram profundamen-
te afetados pela controvérsia entre funda-
mentalistas e modernistas do início do sé-
culo XX. Durante boa parte dos anos 1800,
a maioria dos protestantes acreditava que
a ciência confirmava os ensinamentos bí-
blicos. Entretanto, quando a biologia dar-
winiana e a "alta crítica" erudita começa-
ram a lançar dúvidas cada vez maiores
acerca dos pontos de vista tradicionais so-
bre a autoria e a veracidade da Bíblia, o
movimento protestante americano sofreu
uma cisão. Os modernistas defendiam que
a melhor maneira de defender o cristianis-
mo em uma era esclarecida era incorporar
os novos conhecimentos à teologia, e as de-
nominações protestantes tradicionalmen-
te hegemônicas seguiram essa lógica. Os
fundamentalistas acreditavam que as igre-
jas deveriam permanecer leais aos "fun-
damentos" da fé protestante, a verdade li-
teral da Bíblia.

Os próprios fundamentalistas dividi-
ram-se em duas tendências, originalmen-
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te distintas tanto em termos de cultura e
temperamento quanto de teologia. Os "se-
paratistas" defendiam que os verdadeiros
fiéis deveriam abandonar as igrejas que
fizessem concessões ou que tolerassem o
modernismo sob qualquer forma. Na me-
dida em que a sociedade e a cultura dos
Estados Unidos tornavam-se mais secula-
res e pluralistas, os separatistas retiravam-
se cada vez mais da política e da cultura.
A outra tendência do movimento funda-
mentalista original buscava continuar se
relacionando com o mundo exterior. Ori-
ginalmente, essa tendência era chamada
de neoevangelismo. Hoje, os separatistas
mantêm com orgulho o rótulo de funda-
mentalistas, ao passo que os neoevangéli-
cos abandonaram o prefixo e são conheci-
dos simplesmente como evangélicos.

As três tendências contemporâneas do
protestantismo americano (fundamentalis-
tas, liberais e evangélicos) produzem idéias
muito diferentes sobre qual deve ser o pa-
pel do país no mundo. Neste contexto, as
diferenças mais importantes têm a ver com
o grau em que cada uma delas promove o
otimismo sobre as possibilidades de uma
ordem internacional estável, pacífica e es-
clarecida, e a importância que cada uma
confere à diferença entre crentes e não-
crentes. Resumidamente, os fundamenta-
listas são profundamente pessimistas quan-
to à perspectiva de uma ordem mundial,
e vêem uma divisão insuperável entre os
crentes e os não-crentes. Os liberais são oti-
mistas quanto à perspectiva de uma ordem
mundial e não vêem muita diferença entre
os cristãos e os não-crentes. E os evangéli-
cos ficam em algum ponto entre esses dois
extremos.

Os que se autodefinem fundamenta-
listas compõem um grupo diversificado,
em parte porque existem muitas defini-
ções conflitantes para o termo "fundamen-
talista" e, de acordo com o caráter descen-
tralizado e sectário do protestantismo
americano, não há nenhuma autoridade

de aceitação geral para definir o que os
fundamentalistas são ou em que eles acre-
ditam. Da forma como usamos aqui, o ter-
mo "fundamentalista" envolve três carac-
terísticas: uma alta opinião da autoridade
e da inspiração bíblica; uma forte determi-
nação a defender a fé protestante históri-
ca, contra a Igreja Católica Romana e as
influências modernistas, seculares e não-
cristãs; e a convicção de que os crentes de-
vem se separar do mundo não-cristão. É
possível encontrar fundamentalistas por
todo o cristianismo protestante conserva-
dor, e algumas denominações mais ade-
quadamente consideradas evangélicas (co-
mo os Southern Baptists e os Luteranos do
Sínodo do Missouri) contam com minorias
expressivas que podem ser legitimamente
chamadas de fundamentalistas. Denomina-
ções fundamentalistas, como a Igreja Pres-
biteriana Ortodoxa, tendem a ser menores
do que as liberais e evangélicas. Isso se de-
ve em parte ao fato de que os fundamen-
talistas preferem organizações pequenas,
puras e doutrinariamente rigorosas a or-
ganizações maiores e mais diversificadas.
Também acontece porque muitas congre-
gações fundamentalistas preferem perma-
necer independentes de qualquer estrutu-
ra de denominação.

Muitos observadores externos vêem o
fundamentalismo como um movimento
emocional e antiintelectual. E é verdade
que a maior parte dos protestantes conser-
vadores americanos dão muita importân-
cia à experiência espiritual emocional e
pessoal. Mas a diferença entre os funda-
mentalistas e os evangélicos não é que os
fundamentalistas sejam mais emocionais
em suas crenças; é que os fundamentalis-
tas insistem mais na necessidade de se-
guir suas idéias até sua conclusão lógica.
Os fundamentalistas estão mais interessa-
dos do que os evangélicos em desenvolver
uma "visão de mundo cristã", abrangente
e consistente, e em aplicá-la sistematica-
mente ao mundo. Uma coisa é rejeitar a
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evolução darwiniana (como muitos evan-
gélicos fazem) porque a experiência pes-
soal o levou a considerar a Bíblia um guia
infalível. Outra coisa completamente dife-
rente é desenvolver (como alguns funda-
mentalistas fazem) um paradigma alterna-
tivo de "criacionismo científico", escrever
livros escolares sobre esse paradigma e
tentar forçar as escolas a ensiná-lo ou en-
tão retirar os filhos das escolas que se re-
cusarem. As instituições dominadas por
fundamentalistas, como o movimento Ba-
tista Independente e a Universidade Bob
Jones, não são antros de histéricos renas-
cidos que domam serpentes; elas são fon-
te de estudos intensos, ainda que não con-
vencionais.

Devastados por uma seqüência de der-
rotas políticas e intelectuais nos anos 1920
e 1930, os fundamentalistas retiraram-se
ao isolamento e a um pessimismo que era
estranho à orientação otimista do protes-
tantismo americano do século XIX. Essa
retirada teve o efeito de criar nos funda-
mentalistas uma atitude defensiva e aliena-
da, que apresentava semelhança marcante
com o calvinismo puritano dos primeiros
tempos da Nova Inglaterra. Assim como os
puritanos, muitos fundamentalistas man-
têm a desoladora crença de que existe um
abismo absoluto entre as poucas almas que
Deus escolheu para redimir e as muitas
que ele predestinou a acabar no inferno.
Antigamente, os calvinistas tentavam es-
tabelecer comunidades teocráticas - pelos
Covenanters na Escócia e pelo Kirk Party,
na Inglaterra durante a ascendência de
Oliver Cromwell, e na Nova Inglaterra,
durante todo o século XVII. Porém, nos
últimos três séculos, a construção de Esta-
dos teocráticos passou a ser, ao mesmo
tempo, menos atraente e menos factível
para os fundamentalistas linha-dura. Não
foram apenas as mudanças demográficas
que tornaram mais difícil imaginar cir-
cunstâncias em que os fundamentalistas
pudessem constituir maioria. A experiên-

cia das comunidades anteriores também
mostra que as gerações dos sucessores
normalmente não possuem o fervor dos
fundadores. Mais tristes e mais sábios por
causa dessas experiências, os fundamen-
talistas americanos contemporâneos de
forma geral acreditam que os esforços hu-
manos pela construção de um mundo me-
lhor só podem ter sucesso muito limitado.
Eles concordam com o pastor americano
do século XIX Dwight Moody que, quan-
do pediram que se enfatizasse a ação polí-
tica, respondeu: "Eu vejo o mundo como
um navio naufragado. Deus me deu um
bote salva-vidas e disse, 'Moody, salve
todos os que puder'".

Se os fundamentalistas tendem a ser
pessimistas quanto à perspectiva de refor-
mas sociais dentro dos Estados Unidos,
eles são abertamente hostis à idéia de uma
ordem mundial baseada na moralidade
secular e em instituições globais como as
Nações Unidas. Mais familiares do que
muitos americanos com as histórias de per-
seguição de cristãos no estrangeiro, os fun-
damentalistas não vêem nada de moral em
cooperar com governos que oprimem igre-
jas, proíbem o proselitismo cristão ou que
punem conversões ao cristianismo sob a
lei islâmica. A instituições como as Nações
Unidas, que tratam esses governos como
legítimos, eles aplicam as palavras do pro-
feta Isaías: "Fizemos um pacto com a mor-
te, e com o inferno estamos de acordo".
Não é nenhuma coincidência que os popu-
lares romances Left Behind, que represen-
tam o fim do mundo de uma perspectiva
fundamentalista, mostram o Anticristo
subindo ao poder como secretário-geral da
ONU.

Por fim, os fundamentalistas são com-
prometidos com uma visão apocalíptica
do fim do mundo e do Juízo Final. Como
literalistas bíblicos, eles acreditam que as
sombrias profecias presentes tanto nas Es-
crituras hebraicas quanto nas gregas, es-
pecialmente as do Livro das Revelações,
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prenunciam os grandes e terríveis aconte-
cimentos que cerrarão as cortinas sobre a
história humana. Satã e seus aliados hu-
manos provocarão uma revolta final con-
tra Deus e os eleitos; os fiéis passarão por
perseguições terríveis, mas Cristo derru-
bará seus inimigos e reinará sobre um no-
vo céu e uma nova terra. Essa visão não é
especialmente favorável à idéia de pro-
gresso gradual em direção a uma utopia
secular guiada pelos avanços tecnológicos
e pela cooperação de povos inteligentes de
todas as tradições religiosas.

O cristianismo liberal acredita que a
essência do cristianismo está em seus ensi-
namentos éticos, e não em suas doutrinas
clássicas. Já no século XVII, essa corrente
do pensamento cristão vinha buscando
desmitologizar a religião: separar a se-
mente da inspiração moral da casca de
lenda que, supostamente, cresceu em tor-
no dela. Os cristãos liberais são céticos
quanto às doutrinas complexas sobre a
natureza de Jesus e da Trindade, que fo-
ram desenvolvidas nos primeiros séculos
da história da igreja. Eles relutam em acei-
tar vários episódios bíblicos - como a cria-
ção do mundo em sete dias, o Jardim do
Éden e a enchente de Noé - como narrati-
vas literais. E seu ceticismo estende-se tam-
bém, muitas vezes, à ressurreição física de
Jesus e aos vários milagres a ele atribuídos.
Em vez de acreditar em Jesus como um ser
sobrenatural, os cristãos liberais vêem-no
como um sublime professor moral cujo
exemplo eles procuram seguir em uma vi-
da de serviço - muitas vezes voltado prin-
cipalmente aos pobres. A Unitarian Church,
introduzida nos Estados Unidos em 1794
pelo cientista e teólogo inglês Joseph Pries-
tly, é uma denominação organizada em
torno dessas idéias centrais. Priestly era
amigo de Benjamin Franklin e exerceu sig-

nificativa influência teológica sobre Tho-
mas Jefferson, embora tanto Franklin quan-
to Jefferson freqüentassem cerimônias
episcopais quando iam à igreja. Quando o
darwinismo e a crítica bíblica começaram a
levar outros a questionar a exatidão literal
de muitas histórias bíblicas, o liberalismo
passou a se espalhar por todas as denomi-
nações protestantes tradicionalmente he-
gemônicas - entre elas as igrejas metodis-
tas, presbiterianas, batistas americanas,
congregacionais, episcopais e luteranas -
a que normalmente pertenciam as elites
sociais, intelectuais e econômicas dos Es-
tados Unidos.

Embora os cristãos doutrinariamente
mais conservadores muitas vezes acredi-
tem que os progressistas estão fora do main-
stream cristão, os cristãos liberais dizem re-
presentar a essência do protestantismo. De
seu ponto de vista, a Reforma foi o primei-
ro estágio do processo de retomada da va-
liosa essência do cristianismo. Os primeiros
reformadores purgaram a igreja da venda
de indulgências e de idéias como o purga-
tório, a infalibilidade papal e a transubstan-
ciação. Ao atacar doutrinas cristãs tão es-
tabelecidas quanto a Trindade, o pecado
original e a existência do inferno, os cris-
tãos liberais de hoje acreditam que simples-
mente seguem o "princípio protestante".

O cristianismo liberal dá muito menos
importância à diferença entre cristãos e
não-cristãos do que as outras principais
formas de protestantismo americano. Eles
acreditam que a ética é a mesma "no mun-
do todo. Budistas, cristãos, hindus, judeus,
muçulmanos e até mesmo pessoas sem
religião podem concordar sobre o que é
certo e o que é errado; toda religião tem
uma semente de verdade ética. A idéia da
igreja como sociedade sobrenatural cujos
membros desfrutam de uma graça espe-
cial tem um papel muito reduzido no cris-
tianismo liberal.

Uma vez que a maior parte dos cris-
tãos liberais (com a importante exceção
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dos "realistas cristãos" como o teólogo
Reinhold Niebuhr) descartam a doutrina
do pecado original, o cristianismo liberal
leva ao otimismo tanto em relação à pers-
pectiva de uma ordem mundial pacífica
quanto em relação a organizações interna-
cionais como a ONU. De fato, os cristãos
liberais muitas vezes entendem a luta pa-
ra estabelecer o reino de Deus como um
chamado a apoiar causas políticas progres-
sistas dentro do país e no exterior. Eles ar-
gumentam que as sombrias profecias das
Revelações apontam para as dificuldades
em estabelecer uma ordem social justa na
Terra, contudo, essa ordem será construí-
da se todos trabalharmos juntos por sua
construção.

O protestantismo liberal dominou a vi-
são de mundo da classe política dos Esta-
dos Unidos durante a II Guerra Mundial e
durante a Guerra Fria. Líderes como Fran-
klin Roosevelt, Harry Truman, Dean Ache-
son, Dwight Eisenhower e John Foster
Dulles estavam, como a maior parte das
elites americanas da época, imersos nessa
tradição. A abordagem cristã-liberal tam-
bém abriu as portas para a cooperação com
os católicos romanos e com os judeus, que
começavam a se tornar muito mais in-
fluentes nos Estados Unidos. Parte do oti-
mismo com que muitos cristãos liberais
atualmente tratam os problemas da or-
dem mundial e da cooperação ao longo de
linhas étnicas e religiosas reflete os suces-
sos anteriores na formação de um consen-
so interno.

Nos últimos anos, entretanto, o cristia-
nismo liberal teve de enfrentar vários desa-
fios. Em primeiro lugar, o protestantismo
liberal tende a se transformar em secularis-
mo: seus membros seguem o /'princípio
protestante" assim que saem pela porta
da igreja. Como resultado, atualmente as
denominações liberais tradicionalmente
hegemônicas vêm encolhendo rapidamen-
te. Em segundo lugar, a participação dos
cristãos liberais em questões e causas "re-

ligiosas" costuma ser apenas morna. Os
cristãos liberais podem ser ambientalistas
envolvidos com o Sierra Club ou ativistas
pelos direitos humanos envolvidos com a
Anistia Internacional, mas essas ativida-
des acontecem no mundo secular. Em ter-
ceiro lugar, alienados da hierarquia católi-
ca por seu posicionamento em questões
como o aborto e os direitos dos homosse-
xuais, e dos judeus por seu apoio cada vez
menor a Israel, os cristãos liberais vêm
perdendo seu papel tradicional como con-
vocadores de uma comunidade inter-reli-
giosa. Por fim, as próprias denominações
hegemônicas estão cada vez mais polari-
zadas no que diz respeito a questões como
os direitos dos homossexuais. Consumidos
por batalhas internas, eles são cada vez me-
nos capazes de influenciar a sociedade dos
Estados Unidos como um todo.

Os evangélicos, a terceira das maiores
tendências do protestantismo americano,
mantêm um pé em cada lado do abismo en-
tre fundamentalistas e liberais. Suas cren-
ças centrais têm raízes em comum com as
do fundamentalismo, mas suas idéias so-
bre o mundo foram profundamente in-
fluenciadas pelo otimismo endêmico da
sociedade dos Estados Unidos. Embora a
diversidade ideológica dentro deste gru-
po seja considerável, de forma geral, o
que o informa é o "calvinismo brando" do
teólogo holandês do século XVI Jacobus
Arminius, o pensamento de evangelistas
ingleses como John Wesley (que deu con-
tinuidade à tradição do pietismo alemão)
e, nos Estados Unidos, a experiência do
Grande Despertar do século XVIII e dos
renascimentos religiosos subseqüentes.

A principal denominação evangélica
dos Estados Unidos é a Southern Baptist
Convention, que, com mais de 16,3 milhões
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de membros, é a maior denominação pro-
testante do país. As próximas maiores de-
nominações evangélicas são as igrejas afro-
americanas, entre elas a National Baptist
Convention, U.S.A. e a National Baptist Con-
vention of America (cada uma delas afirma
contar com cerca de 5 milhões de mem-
bros). A Church of God in Chríst, predomi-
nantemente afro-americana, com seus 5,5
milhões de membros, é a maior denomi-
nação pentecostal do país, e as Assembléias
de Deus, com seus 2,7 milhões de mem-
bros e seu rápido crescimento, é a maior
denominação pentecostal que não é pre-
dominantemente negra. A Igreja Luterana
- Sínodo do Missouri, com seus 2,5 mi-
lhões de membros, é a segunda maior de-
nominação pentecostal predominantemen-
te branca. Como os fundamentalistas, os
evangélicos brancos costumam ser encon-
trados em congregações independentes e
em denominações pequenas. As chamadas
organizações parareligiosas, como a Cam-
pus Crusade for Chríst, os Promise Keepers e
os Wydiffe Bible Translators, muitas vezes
substituem ou complementam as estrutu-
ras denominacionais tradicionais entre os
evangélicos.

Os evangélicos se parecem com os fun-
damentalistas em vários aspectos. Como
os fundamentalistas, os evangélicos dão
muita importância aos princípios doutri-
nários do cristianismo, não apenas a seus
ensinamentos éticos. Para os evangélicos
e os fundamentalistas, a ênfase liberal na
ética traduz-se na crença de que as boas
obras e o cumprimento das leis morais são
o caminho para Deus - uma traição da
mensagem de Cristo, em sua opinião. Eles
argumentam que, por causa do pecado ori-
ginal, a humanidade é totalmente incapaz
de cumprir qualquer lei moral. A mensa-
gem fundamental do cristianismo é que as
tentativas humanas de agradar a Deus ob-
servando elevados padrões éticos estão fa-
dadas a fracassar; só a crucificação e res-
surreição de Cristo pode redimir o homem.

Quando os evangélicos e fundamentalistas
falam de "renascer", eles se referem a ad-
mitir sua própria natureza pecadora e acei-
tar o sacrifício de Cristo. Quando os cris-
tãos liberais colocam a ética no centro de
sua teologia, os fundamentalistas e evan-
gélicos perguntam-se se esses liberais real-
mente sabem o significado do cristianismo.

Os evangélicos também dão grande im-
portância à diferença entre os que são
"salvos" e os que não são. Como os funda-
mentalistas, eles acreditam que os seres hu-
manos que morrem sem aceitar Cristo são
condenados à separação eterna de Deus.
Eles também concordam com os funda-
mentalistas que as pessoas "naturais" - as
que não foram "salvas" - são incapazes de
fazer boas obras por si mesmas.

Por fim, a maior parte dos evangélicos
(ainda que não todos) compartilham da
visão fundamentalista do fim do mundo.
Praticamente todos acreditam que as pro-
fecias bíblicas se realizarão, e a maioria
concorda com os fundamentalistas na po-
sição conhecida como pré-milenarismo: a
crença que o retorno de Cristo precederá o
estabelecimento da profecia dos mil anos
de reinado de paz. Ao fim e ao cabo, todas
as tentativas humanas de construir um
mundo pacífico fracassarão.

Tendo em vista essas semelhanças, não
é de surpreender que muitos observadores
tendam a confundir os evangélicos e os
fundamentalistas, acreditando que os pri-
meiros são meramente uma versão diluída
dos últimos. Entretanto, existem diferenças
importantes entre as visões de mundo dos
fundamentalistas e dos evangélicos. Embo-
ra esse tipo de posicionamento teológico
possa ser muito técnico e cheio de nuances,
os evangélicos tendem a agir sob a influên-
cia de uma forma mais alegre de calvinis-
mo. Rigorosamente, a idéia é que o sacrifí-
cio de Cristo na cruz era destinado apenas
ao pequeno número de almas que Deus
pretendia salvar; as outras não têm chance
de salvação. Psicologicamente e doutrina-
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riamente, os evangélicos americanos de
forma geral têm uma visão menos desola-
dora. Eles acreditam que os benefícios da
salvação estão potencialmente disponíveis
a todos, e que Deus dá a cada um o míni-
mo de graça suficiente para ser capaz de
escolher a salvação se assim quiser. A dou-
trina estritamente calvinista divide a hu-
manidade em dois campos com pouca
coisa em comum. Na visão predominante-
mente evangélica, Deus ama todas as al-
mas, sofre indizivelmente quando alguma
delas é perdida e busca com urgência sal-
var a todas.

Todos os cristãos, fundamentalistas, li-
berais ou evangélicos, reconhecem pelo
menos formalmente a responsabilidade
de demonstrar amor e compaixão a todos,
cristãos ou não. Para os evangélicos, essa
exigência é especialmente urgente. Bilhões
de almas arruinadas ainda podem ser sal-
vas para Cristo, eles acreditam. O exem-
plo oferecido pelos cristãos em sua vida
cotidiana, a ajuda que oferecem aos neces-
sitados e a eficácia de sua proclamação
dos evangelhos - tudo isso pode vir a tra-
zer as almas perdidas para Cristo e ajudar
a cumprir o plano divino. Os evangélicos
constantemente reforçam a mensagem da
responsabilidade cristã para com o mun-
do. Em parte como resultado dessa atitu-
de, muitas vezes eles estão abertos à ação
social e até mesmo ansiosos por ela e pela
cooperação com não-crentes em projetos
para melhorar o bem-estar humano, mes-
mo que continuem a acreditar que aqueles
que rejeitam Cristo não podem se unir a
Deus depois da morte.

Os evangélicos podem ser imprevisí-
veis. Chocados com pesquisas recentes que
mostram que uma maioria substancial
dos americanos rejeita a teoria da evolu-
ção, intelectuais e jornalistas do país e do
exterior prepararam-se para um ataque
aberto à ciência darwiniana. Mas não hou-
ve nenhuma investida do tipo. Há muito a
opinião pública dos Estados Unidos rejei-

ta o darwinismo, no entanto, mesmo em
Estados como o Alabama, o Mississipi e a
Carolina do Sul, com grandes populações
ativamente cristãs, as universidades esta-
duais continuam ensinando astronomia,
genética, geologia e paleontologia sem ne-
nhuma preocupação com a cosmologia re-
ligiosa, e os Estados Unidos continuam a
apoiar a comunidade científica mais bem-
sucedida do mundo. A maior parte dos
evangélicos não vêem nada de estranho
nessa aparente contradição. Nem preten-
dem mudá-la - ao contrário dos fundamen-
talistas. O pragmatismo da cultura dos
Estados Unidos une-se ao feitio até certo
ponto antiintelectual da religião evangélica,
para criar uma tolerância pública bastante
ampla àquilo que, para alguns, poderia pa-
recer um grau intolerável de dissonância
cognitiva. No século XVII, uma Harvard
puritana se opôs à cosmologia copernica-
na, mas atualmente a América evangélica,
em sua maior parte, contenta-se em deixar
sem solução as discrepâncias entre a cro-
nologia bíblica e os registros de fósseis. O
que os evangélicos não gostam é do que
alguns chamam de "cientismo": a tentati-
va de ensinar evolução ou qualquer outro
assunto de forma a eliminar a possibilida-
de da existência e atividade de Deus.

Os evangélicos são mais otimistas que
os fundamentalistas quanto à perspectiva
de progresso moral. A minoria pós-mile-
narista (que defende que Cristo retornará
depois de mil anos de paz, não antes)
acredita que esse processo pode continuar
até que a sociedade humana chegue a um
estado de santidade: que o progresso reli-
gioso de indivíduos e sociedades pode
culminar no estabelecimento de um reino
pacífico por um processo de melhoria gra-
dual. Trata-se de uma visão da história
bastante compatível com o otimismo dos
cristãos liberais e, de fato, evangélicos e
cristãos liberais já atuaram juntos em mui-
tas tentativas de melhoria moral no país e
no exterior, durante toda a história dos
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Estados Unidos. Embora a maioria pré-
milenarista seja menos otimista quanto ao
sucesso final dessas tentativas, os evangé-
licos americanos são freqüentemente oti-
mistas quanto à perspectiva de melhoria
humana no curto prazo.

Em seu livro de 2005 Imagine! A Gob-
Blessed America: How li Could Happen and
What It Would Look Like, o evangélico con-
servador Richard Land descreve e justifica
seu otimismo evangélico: "Acredito que
pode haver mais um Grande Despertar em
nosso país, um reavivamento nacional. (...)
As Escrituras nos dizem que nenhum de
nós pode saber com certeza o dia e a hora
da volta do Senhor. Assim, não temos o di-
reito de abandonar o mundo a seu próprio
sofrimento. Em nenhum lugar das Escritu-
ras somos chamados a nos amontoar com
pessimismo em guetos cristãos, arrancan-
do do mundo os convertidos".

As últimas décadas testemunharam
mudanças estrondosas no equilíbrio do
poder religioso nos Estados Unidos. De
forma geral, o número de membros das
igrejas protestantes liberais tradicionais,
historicamente dominantes, teve seu auge
nos anos 1960. Desde então, apesar do
crescimento do número de cristãos ameri-
canos, o número de membros das deno-
minações tradicionalmente hegemônicas
caiu bruscamente. De acordo com a Chris-
tianity Today, entre 1960 e 2003, o número
de membros das denominações tradicio-
nais caiu mais de 24%, de 29 milhões para
22 milhões. A queda na proporção do total
de fiéis foi ainda mais dramática. Em
1960, mais de 25% de todos os membros
de grupos religiosos dos Estados Unidos
pertenciam às sete maiores denominações
protestantes liberais tradicionais; em 2003,
esse número havia caído para 15%. O Pew
Research Center aponta que 59% dos pró-

testantes americanos identificavam-se co-
mo protestantes tradicionais em 1988; em
2002-03, essa porcentagem havia caído pa-
ra 46%. No mesmo período, a porcenta-
gem de protestantes que se identificavam
como evangélicos subiu de 41% para 54%.

Em 1965, havia 3,6 milhões de episco-
pais nos Estados Unidos - 1,9% da popu-
lação total. Em 2005, havia apenas 2,3 mi-
lhões de episcopais - 0,8% da população.
O número de membros da Igreja Metodis-
ta Unida caiu de 11 milhões em 1965 para
8,2 milhões em 2005. No mesmo período,
o número de membros da Igreja Presbite-
riana (USA) caiu de 3,2 milhões para 2,4
milhões, e a United Church of Christ viu o
número de seus membros diminuir em
50%.

Enquanto isso, apesar de alguns sinais
de desaceleração de seu crescimento de-
pois de 2001, a Southern Baptist Convention
ganhou mais de 7 milhões de membros e
passou a ser a maior denominação protes-
tante do país. Entre 1960 e 2003, os Sou-
thern Baptists ganharam mais membros do
que os metodistas, os presbiterianos, os
episcopais e a United Church of Christ, jun-
tos, perderam. Em 1960, havia quase 2 mi-
lhões mais metodistas que Southern Bap-
tists nos Estados Unidos; em 2003, havia
mais Southern Baptists do que metodistas,
presbiterianos, episcopais e membros da
United Church of Christ somados.

Não foi difícil enxergar o impacto des-
sas tendências sobre a política nacional.
Os que se identificam como'evangélicos
compunham cerca de 40% de todos os vo-
tos de George W. Bush em 2004. Entre os
evangélicos brancos, Bush recebeu 68%
dos votos nacionais em 2000 e 78% em
2004. (A maioria dos evangélicos afro-
americanos continuam a votar nos demo-
cratas. Quanto aos hispânicos, Bush teve
muito mais força entre os evangélicos do
que entre os católicos; entretanto, tanto os
hispânicos protestantes quanto os católi-
cos tinham maior probabilidade de apoiar
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Bush se fossem praticantes religiosos). Os
evangélicos vêm exercendo importante pa-
pel também nas eleições para o Congresso
e para o Senado, e o número de parlamen-
tares que se identificam como evangélicos
cresceu de cerca de 10% em ambas as casas
em 1970 para mais de 25% em 2004.

Apesar de algum crescimento em seus
números e em sua visibilidade política, os
fundamentalistas ainda são menos influen-
tes. Isso se deve em parte ao otimismo ge-
neralizado da sociedade dos Estados Uni-
dos, que continua a limitar o apelo da
teologia ultracalvinista. Além disso, a po-
lítica religiosa nos Estados Unidos ainda é
um esporte de coalizão em que uma teolo-
gia fundamentalista, que ainda vê o cato-
licismo como um culto do mal, não está
bem preparada para jogar. Para complicar
ainda mais a questão, os próprios funda-
mentalistas estão divididos entre dois posi-
cionamentos políticos incompatíveis: o
afastamento obstinado de um mundo con-
denado e uma tentativa ambiciosa de cons-
truir uma nova comunidade puritana.

Por fim, muitos evangélicos ainda são
resistentes às atitudes fundamentalistas.
"Eu acredito na Palavra de Deus, só não
sou louco por ela", explicou o reverendo
Frank Page, o novo presidente da Southern
Baptist Convention, depois de sua eleição
em junho de 2006.

O crescimento da influência dos evan-
gélicos afetou a política externa dos Esta-
dos Unidos de várias maneiras; duas ques-
tões em particular ilustram as mudanças
resultantes. Quanto à questão das políti-
cas humanitárias e de direitos humanos, a
liderança evangélica vem alterando prio-
ridades e métodos, assim como aumen-
tando o apoio geral à assistência interna-
cional e à defesa dos direitos humanos. E,
em relação à questão de Israel, a ascensão

do poder evangélico teve o efeito de apro-
fundar o apoio dos Estados Unidos ao Es-
tado judeu, ao mesmo tempo em que o es-
tablishment cristão liberal distanciava-se
de Jerusalém.

Nesses casos, como em outros, o poder
político evangélico atual não leva os Esta-
dos Unidos a assumir direcionamento
completamente diferente. Já vimos pelo
menos partes deste filme antes: os evan-
gélicos foram a força dominante na cultu-
ra dos Estados Unidos durante boa parte
do século XIX e os primeiros anos do sé-
culo XX. Porém, mesmo assim, a mudan-
ça de orientação do país nos últimos anos
foi acentuada.

Há muito tempo os evangélicos do
mundo anglo-americano apoiam as políti-
cas humanitárias e de direitos humanos
de base global. O movimento britânico
anti-escravidão, por exemplo, foi liderado
por um evangélico, William Wilberforce.
Os evangélicos apoiaram consistentemen-
te os movimentos de liberação nacional do
século XIX - muitas vezes compostos por
minorias cristãs que buscavam se libertar
do domínio otomano. Eles também lide-
raram várias campanhas em defesa de re-
formas, muitas vezes com conotações fe-
ministas: contra o suttee (a imolação de
viúvas) na índia, contra o atrofiamento
dos pés na China, em apoio à educação fe-
minina em todo o mundo em desenvolvi-
mento e contra o tráfico sexual humano (o
"comércio de escravas brancas") em todos
os lugares. Também faz tempo que os
evangélicos se preocupam com questões
relacionadas à África.

Com o retorno recente dos evangélicos
a uma posição de poder na política dos
Estados Unidos, eles passaram a apoiar
causas semelhantes e a dar nova energia e
apoio aos esforços humanitários dos Esta-
dos Unidos. Sob o governo do presidente
Bush, com o forte apoio de Michael Ger-
son (evangélico que foi conselheiro políti-
co e redator de discursos de Bush), o auxí-
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lio enviado pelos Estados Unidos à África
subiu em 67%, incluindo US$ 15 bilhões a
mais em fundos para programas de com-
bate ao HIV e à AIDS. Políticos africanos
como Olusegun Obasanjo, da Nigéria, e
Yoweri Museveni, de Uganda, enfatizam
suas próprias credenciais evangélicas pa-
ra conseguir apoio em Washington, como
antigamente faziam os chineses Sun Yat-
sen e a Madame Chiang Kai-shek. Graças
à pressão dos evangélicos, os esforços pe-
la supressão do tráfico humano e da escra-
vidão sexual de mulheres e crianças ga-
nharam prioridade muito mais alta nas
políticas dos Estados Unidos, e o país li-
derou a luta pelo fim das guerras no Su-
dão. Rick Warren, pastor de uma megai-
greja evangélica no sul da Califórnia e
autor de The Purpose Driven Life (o mais
vendido de toda a história do mercado
editorial dos Estados Unidos) mobilizou
seus 22 mil congregantes para ajudar a
combater a AIDS no mundo inteiro (orga-
nizando uma conferência sobre o assunto
e treinando voluntários) e para criar rela-
ções com igrejas em Ruanda.

Entretanto, os evangélicos não seguem
meramente as agendas humanitárias e de
direitos humanos moldadas por líderes li-
berais e seculares. Eles fizeram da liberda-
de religiosa - inclusive a liberdade de pro-
selitismo e de conversão - o ponto central
de seus esforços. Graças em grande parte
ao apoio dos evangélicos (embora alguns
católicos e judeus também tenham partici-
pado), o Congresso aprovou o Ato Inter-
nacional de Liberdade Religiosa em 1998,
estabelecendo uma Secretaria de Liberda-
de Religiosa Internacional dentro do céti-
co Departamento de Estado.

A despeito dessas iniciativas governa-
mentais, os evangélicos, por razões tanto
culturais quanto teológicas, desconfiam do
auxílio Estado-a-Estado e das instituições
multilaterais. Eles preferem organizações
de base e de fundamentação religiosa. De
maneira geral, eles não hesitam em apoiar

esforços para tratar de problemas específi-
cos, mas são céticos quando se trata de
planos grandiosos e esforços desenvolvi-
mentistas em grande escala. Muitas vezes,
reagem vigorosamente a casos específicos
de sofrimento humano ou injustiça, estão
mais preocupados em resolver problemas
do que em construir instituições. (Os cris-
tãos liberais costumam deplorar esse tra-
ço, como evidência do antiintelectualismo
da cultura evangélica)

A política dos Estados Unidos em rela-
ção a Israel é outra área onde o aumento
da influência dos evangélicos se fez evi-
dente. Essa relação também tem uma lon-
ga história. Na verdade, o sionismo pro-
testante americano é significativamente
mais antigo que sua versão judaica mo-
derna; no século XIX, evangélicos faziam
apelos repetidos a autoridades dos Esta-
dos Unidos para que estabelecessem um
refúgio na Terra Santa para os judeus perse-
guidos na Europa e no Império Otomano.

A teologia evangélica dos Estados Uni-
dos tem uma visão única sobre o papel do
povo judeu no mundo moderno. Por um
lado, os evangélicos compartilham da di-
fundida visão cristã de que os cristãos re-
presentam os novos e verdadeiros filhos
de Israel, herdeiros das promessas de Deus
aos antigos hebreus. Entretanto, ao con-
trário de muitos outros cristãos, os evan-
gélicos também acreditam que o povo ju-
deu tem papel permanente no plano de
Deus. Nos séculos XVII e XVIII, estudos
detalhados das profecias bíblicas conven-
ceram estudiosos e crentes evangélicos de
que os judeus retornariam à Terra Santa
antes do retomo triunfante de Cristo. Além
disso, embora se espere que os tumultuo-
sos anos anteriores à volta de Jesus trarão
muitos judeus para Cristo, muitos evan-
gélicos acreditam que, até então, a maior
parte dos judeus o continuará rejeitando.
Essa crença reduz significativamente as
tensões em potencial entre os evangélicos
e judeus, pois os evangélicos não esperam,
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como Martinho Lutero esperava, que, uma
vez expostos à verdadeira fé, grande nú-
mero de judeus se converterão. A fúria de
Lutero quando suas expectativas não fo-
ram cumpridas levou a uma atitude mais
anti-semita de sua parte; é pouco prová-
vel que isso aconteça com os evangélicos
contemporâneos.

Os evangélicos também acreditam que
a continuidade da existência do povo ju-
deu é um forte argumento tanto para a
existência de Deus quanto para seu poder
na História. O livro do Gênesis conta que
Deus disse a Abraão: "E eu farei de vós
uma grande nação, e eu os abençoarei (...)
E eu abençoarei os que vos abençoarem, e
amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem: e
em vós todas as famílias da terra serão
abençoadas". Para os evangélicos, o fato
de que o povo judeu sobreviveu por milê-
nios e retornou a seu antigo lar é prova de
que Deus é real, de que a Bíblia é inspira-
da e de que a religião cristã é verdadeira.
Muitos acreditam que a promessa do Gêne-
sis ainda é válida, e que o Deus de Abraão
literalmente abençoará os Estados Unidos
se os Estados Unidos abençoarem Israel.
Eles vêem na fraqueza, nas derrotas e na
pobreza do mundo árabe amplas evidên-
cias de que Deus amaldiçoa aqueles que
amaldiçoam Israel.

As críticas a Israel, e aos Estados Unidos
por apoiar Israel, não comovem os evangé-
licos. No máximo, elas fortalecem sua con-
vicção de que o mundo odeia Israel, porque
os "homens caídos" naturalmente odeiam a
Deus e a seu "povo escolhido". Ao ficar ao
lado de Israel, os evangélicos sentem que
estão ao lado de Deus - coisa que estão
dispostos a fazer mesmo contra o mundo
todo. Assim, John Hagee - importante
pastor de uma megaigreja evangélica de
18 mil membros em San Antônio, Texas, e
autor de vários bestsellers listados no New
York Times - escreve que, se o Irã tentar
atacar Israel, os americanos devem estar
preparados para "deter esse inimigo do

mal em seu caminho". "A política de Deus
em relação ao povo judeu", escreve Hagee,
"encontra-se no Gênesis 12:3" e, em segui-
da ele cita a passagem sobre bênçãos e
maldições. "A América está em uma en-
cruzilhada!" Hagee alerta. "Nós acredita-
remos e obedeceremos à Palavra de Deus
no que diz respeito a Israel, ou nós conti-
nuaremos equivocados, simpatizando
com os inimigos de Israel?"

A volta dos judeus à Terra Santa, suas
extraordinárias vitórias sobre exércitos
árabes de maior número e mesmo a ascen-
são da onda de ódio que ameaça os judeus
em Israel e em outros lugares fortalece não
apenas o compromisso evangélico com Is-
rael, mas também o posicionamento da re-
ligião evangélica na vida americana. A
história do judaísmo moderno parece um
livro da Bíblia. O Holocausto lembra as
tentativas de genocídio do Faraó no livro
do Êxodo e de Haman no livro de Esther;
o subseqüente estabelecimento de um Es-
tado judeu lembra uma das muitas vitó-
rias e libertações semelhantes dos judeus
nas Escrituras hebraicas. Os evangélicos
sustentam que os extraordinários aconte-
cimentos da história judaica moderna são
prova de que Deus existe e age na Histó-
ria. Acrescente-se a isso as conseqüências
psicológicas das armas nucleares, e mui-
tos evangélicos começam a sentir que vi-
vem em um mundo igual ao mundo da
palavra da Bíblia. O fato de que a política
externa dos Estados Unidos atualmente se
concentra na defesa do país contra uma
ameaça de terrorismo em massa que, pos-
sivelmente, envolve armas de horror apo-
calíptico nas mãos de fanáticos anticristãos
que travam uma guerra religiosa motivada
pelo ódio contra Israel só faz reforçar os
argumentos da religião evangélica.

Tradicionalmente, os cristãos liberais
nos Estados Unidos (assim como os secu-
laristas liberais) também apoiavam o sio-
nismo, porém a partir de uma perspectiva
diferente. Para os cristãos liberais, os ju-
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deus são um povo como qualquer outro, e
assim apoiavam o sionismo da mesma
maneira em que apoiavam os movimen-
tos nacionais de outros grupos oprimidos.
Nas últimas décadas, entretanto, cada vez
mais os cristãos liberais começam a sim-
patizar com o movimento nacional pales-
tino, pelo mesmo motivo. Em 2004, a Igre-
ja Presbiteriana aprovou uma resolução
que pedia a redução limitada dos incenti-
vos a empresas que negociavam com Is-
rael (essa resolução foi basicamente res-
cindida em 2006, depois de uma amarga
batalha). Um estudo descobriu que 37%
das declarações feitas por igrejas protestan-
tes tradicionalmente hegemônicas sobre
abusos de direitos humanos entre 2000 e
2004 concentravam-se em Israel. Nenhum
outro país recebeu críticas tão freqüentes.

Teóricos da conspiração e intelectuais
e jornalistas seculares dos Estados Unidos
e do exterior vêm apontando uma conspi-
ração judaica ou, mais eufemisticamente,
um "lobby judeu" para explicar como o
apoio dos Estados Unidos a Israel pode
crescer ao mesmo tempo em que a simpa-
tia por Israel se esvaece entre o grupo que
já foi um dia o establishment religioso e in-
telectual. E possível encontrar uma res-
posta melhor na dinâmica da religião nos
Estados Unidos. Os evangélicos vêm ga-
nhando poder social e político, ao passo
que os intelectuais seculares e cristãos li-
berais o vêm perdendo. Não se deve cul-
par os judeus.

O momento evangélico atual nos Esta-
dos Unidos ainda não se esgotou. Para
secularistas e liberais nos Estados Unidos
e no exterior, essa é uma perspectiva in-
quietante. Entretanto, o otimismo medido
seria uma reação melhor do que o horror
e o pânico. A religião nos Estados Unidos
é pluralista demais para que qualquer cor-

rente única chegue a dominar. A presença
e a influência crescentes das comunidades
não-cristãs no país - judeus, muçulmanos,
budistas, hinduístas e, sobretudo, secula-
ristas - continuarão a limitar a capacidade
de qualquer grupo religioso de impor
seus valores para além de suas fronteiras.

Pode ser que os liberais, religiosos ou
não, queiram se opor à agenda evangélica
na política interna. Entretanto, na maior
parte das vezes, essas disputas podem ter-
minar em consenso. Na medida em que o
establishment evangélico emergente ganha
experiência na política externa, é provável
que ele venha a se mostrar um parceiro
valioso - ainda que nem sempre fácil - pa-
ra o establishment secular ou cristão-libe-
ral. Alguns dos temores sobre a influência
evangélica na política externa são simples-
mente exagerados. Depois dos ataques de
11 de Setembro, por exemplo, generali-
zou-se o temor de que os cristãos evangé-
licos exigiriam uma guerra santa contra o
Islã. Alguns líderes religiosos proeminen-
tes (geralmente fundamentalistas) fize-
ram comentários destemperados; Jerry
Falwell, por exemplo, referiu-se ao profe-
ta Maomé como "um terrorista". Mas ele
foi repreendido por seus colegas.

De forma geral, os evangélicos dos Es-
tados Unidos buscam manter sua forte fé
pessoal e sua identidade cristã protestan-
te quando tratam com pessoas de outras
confissões. Os evangélicos atuam junto
com os católicos contra o aborto, e com ju-
deus religiosos e seculares em favor -de
Israel; agora é possível que eles busquem
o contato também com os muçulmanos,
afinal, os hospitais e escolas de missioná-
rios eram o principal ponto de contato da
maior parte do povo do Oriente Médio
com os Estados Unidos até o fim da II
Guerra Mundial. Os evangélicos conse-
guiram manter relações estreitas e geral-
mente cooperativas com os muçulmanos
de todo o mundo árabe por mais de um
século. Tanto muçulmanos quanto evan-
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gélicos preocupam-se com a pobreza glo-
bal e com a África. Ambos os grupos se
opõem ao domínio do discurso público e
internacional por idéias seculares. Ambos
acreditam que as figuras e os valores reli-
giosos devem ser tratados com respeito na
mídia; nenhum deles gosta da glorificação
do sexo casual no entretenimento popular.
Tanto o Islã quanto o evangelismo são reli-
giões democráticas, que não possuem um
clero ou uma hierarquia, contudo, muçul-
manos e evangélicos nunca entrarão em
acordo em tudo, e os secularistas podem
não gostar de alguns dos acordos a que eles
vernham a chegar. Mas a promoção do diá-
logo entre muçulmanos e evangélicos pode
ser uma das melhores formas de prevenir a
ameaça da guerra entre civilizações.

Além disso, os observadores nervosos
devem se lembrar de que a teologia evan-
gélica não produz automaticamente uma
política externa jacksoniana ou populista.
Um processo de discussão e de acomoda-
ção mútua pode, em muitos casos, reduzir
a lacuna entre evangélicos e outros em re-
lação a muitas questões. Ter medo de que
a política evangélica ajude a atar os Esta-
dos Unidos a posicionamentos inflexíveis
e extremistas é uma perda de tempo; atuar
junto de líderes evangélicos ponderados
para desenvolver uma abordagem com
base teológica para a questão dos direitos
palestinos, por exemplo, ampliará a base
para políticas norte-americanas pondera-
das - ainda que nunca anti-Israel.

De forma similar, incluir os evangéli-
cos em discussões mais amplas de política
externa pode levar a evoluções surpreen-
dentes e (para alguns) encorajadoras. Um
grupo composto de alguns dos mais im-

portantes evangélicos conservadores re-
centemente assinou uma declaração sobre
a mudança climática afirmando que o
problema é real, que a atividade humana
tem uma contribuição importante para sua
causa, que os custos da inação serão altos
e afetarão muito mais os pobres, e que os
cristãos têm o dever moral de ajudar a lidar
com ele. Enquanto isso, evangélicos que
começaram opondo-se à violência e à escra-
vidão de cristãos no sul do Sudão agora já
ampliaram a coalizão, e atuam também
pela proteção de muçulmanos em Darfur.

É provável que os evangélicos se con-
centrem mais no excepcionalismo norte-
americano do que gostariam os liberais, e é
provável que eles se importem muito mais
com a moralidade da política externa dos
Estados Unidos do que a maioria dos rea-
listas preferiria. Mas o poder evangélico
chegou para ficar por todo o futuro previ-
sível, e seria melhor se os que se preocu-
pam com a política externa dos Estados
Unidos se esforçassem para fazer contato.
Na medida em que mais líderes evangéli-
cos adquirem experiência direta na área da
política externa, é provável que eles ofere-
çam uma coisa que, infelizmente, falta no
mundo da política externa norte-america-
na: um grupo de especialistas de confiança,
versados nas nuances e nos dilemas da
situação internacional, capazes de persua-
dir grande número de americanos a apoiar
as políticas complexas e contra-intuitivas
que algumas vezes são necessárias nesse
mundo perverso e frustrante - ou, se ou-
sarmos dizer, decaído.

Tradução
Paula Zimbres
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Discussão crítica

Por Carlos Eduardo Lins da Silva

Na edição de setembro/outubro de
2006, a revista Foreígn Affairs publicou ar-
tigo de Walter Russel Mead, do Council
on Foreign Relations, sobre o que tem sido
mundialmente percebido como crescente
influência do movimento evangélico sobre
a política externa dos Estados Unidos.1

Em geral, essa ascendência da religião
sobre as decisões da Casa Branca é vista
com suspeita e receio. O German Marshall
Fund, em sua pesquisa anual sobre o esta-
do das relações entre Europa e Estados
Unidos, constatou que 57% dos europeus
consideram a liderança mundial dos EUA
como "indesejável" e 77% desaprovam a
condução da política externa americana
pelo presidente George W. Bush.2 Pesqui-
sas similares em outras regiões do mundo3

e milhares de livros, artigos em revistas
acadêmicas e em veículos de comunicação
de massa, em todos os continentes, confir-
mam a crescente desconfiança da opinião
pública internacional em relação à política
externa americana.

Com muita freqüência aparece entre as
justificativas para tal apreensão a questão
religiosa. Dominique Mosi, do Instituto
Francês para Relações Internacionais, afir-
mou, segundo a revista The Economist, que
"a combinação de religião com nacionalis-
mo é assustadora", e Josef Braml, do Insti-
tuto Alemão para Assuntos Internacionais
e de Segurança, disse que "na América as
atitudes religiosas têm mais influência nas
opções políticas do que em qualquer
outra democracia ocidental".4

Walter R. Mead, 54, é um dos mais in-
fluentes autores contemporâneos na área
de relações internacionais. Seu livro mais

conhecido é Special Providence: American
Foreign Policy and How It Changed the
World,5 que examina o que ele define co-
mo as quatro mais importantes tradições
da política externa da história dos Estados
Unidos (inspiradas pelos presidentes Ha-
milton, Jefferson, Jackson e Wilson). O que
chama a atenção no seu mais recente arti-
go é que Mead, ao contrário da maioria de
seus colegas estrangeiros, não acha que a
influência de idéias religiosas sobre a polí-
tica externa americana seja novidade, nem
que suas conseqüências sejam necessaria-
mente perniciosas. Ele constata que, ao
longo do século XX, as linhagens mais
conservadoras do protestantismo - desig-
nadas genericamente como evangélicas -
ganharam enormes contingentes de fiéis
e considerável espaço social, enquanto as
denominações mais tradicionais e liberais
perderam correspondentemente adeptos
e poder.

Mead alega que a maioria dos estudio-
sos de relações internacionais conhece mal
o protestantismo americano e que, talvez
por isso, erra ao analisar os vínculos entre
religião e política externa nos EUA. De
acordo com ele, três tipos de protestantes
exerceram influência na política externa
americana ao longo dos tempos: os funda-
mentalistas, os liberais e os evangélicos.

Embora o próprio autor recomende cau-
tela no uso desses rótulos, ele sintetiza o
pensamento básico de cada um deles: os
fundamentalistas são profundamente pes-
simistas sobre as perspectivas-de se atin-
gir uma ordem mundial e enxergam uma
inconciliável divisão entre fiéis e infiéis;
os liberais são otimistas em relação à pos-
sibilidade de se chegar a um equilíbrio en-
tre as nações, e não vêem diferenças fun-
damentais entre cristãos e não-cristãos; os
evangélicos ficam no meio desses dois.6

Carlos Eduardo Lins da Silva é diretor de Relações
Institucionais da Patri Relações Governamentais e Polí-
ticas Públicas.
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De fato, o próprio Mead, no decorrer
de seu texto, reconhece que o que chama
de linha evangélica e linha fundamenta-
lista defendem pontos de vista basica-
mente idênticos, com diferença apenas de
ênfase (os fundamentalistas são mais radi-
cais e coerentes).

A divisão de fato ocorre entre os pro-
testantes das denominações tradicionais e
liberais (como os episcopais, metodistas,
presbiterianos e luteranos) e os que são de-
nominados evangélicos, pentecostais, ca-
rismáticos ou fundamentalistas.

Os liberais são tolerantes em relação às
outras grandes religiões (budistas, hindus,
judeus, muçulmanos e outros cristãos), fa-
zem leituras não literais da Bíblia, não
acreditam no Mal como entidade, crêem
que aqueles que levam uma vida de acor-
do com os princípios éticos cristãos cami-
nham na direção de Deus. Foi esse tipo de
protestante que dominou o cenário políti-
co norte-americano durante a maior parte
do século passado. Mas, nos últimos qua-
renta anos, como conseqüência natural do
crescimento das suas igrejas, evangélicos,
pentecostais e carismáticos vêm ganhan-
do espaço também na vida política. Eles
se organizam em instituições muito me-
nos hierárquicas e muito mais subdividi-
das do que as denominações tradicionais.

Ao contrário dos liberais e à semelhan-
ça dos fundamentalistas, esses protestan-
tes consideram os dogmas do cristianismo
tão ou mais prioritários que seus ensina-
mentos éticos, não acreditam que a salva-
ção da alma seja possível sem a aceitação
do sacrifício de Cristo, só aceitam a leitu-
ra literal da Bíblia, inclusive com a crença
em todas as suas profecias, entre elas a do
retorno de Jesus à Terra para o Juízo Final
e para estabelecer seu reinado de mil anos
de paz.

Os evangélicos divergem dos funda-
mentalistas no que diz respeito à possibi-
lidade de conversão de infiéis capaz de
levar à salvação da alma (aqueles a acei-

tam e estes, não, de acordo com o calvinis-
mo mais estrito, por considerarem que os
eleitos já nascem assim e os não-eleitos
nunca serão capazes de chegar a tal condi-
ção). Isso, evidentemente, tem importan-
tes desdobramentos para a atitude desses
religiosos em relação à política externa.

Em seu artigo, Mead mostra como a
influência dos evangélicos na vida pública
americana cresceu desde os anos 1960 até
os dias atuais. Os autoproclamados evan-
gélicos no Congresso americano passaram
de 10% em 1970 para 25% em 2003; do total
de votos que garantiu a Bush a reeleição
em 2004, pelo menos 40% vieram de eleito-
res que se disseram evangélicos.

E ele identifica dois assuntos de políti-
ca externa pelos quais esses cristãos têm
especial interesse em influir: respeito aos
direitos humanos e ajuda humanitária e
apoio a Israel. Mead argumenta que a in-
fluência religiosa não reverte posições na-
cionais anteriores sobre esses dois temas
e, se as intensifica, isso não pode ser visto
como uma coisa negativa: no governo
Bush, a ajuda à África cresceu 67%, espe-
cialmente em programas para combater
os efeitos da Aids; a luta contra a escravi-
dão sexual de mulheres e crianças subiu
vários degraus na agenda de prioridades
do Departamento de Estado, da mesma
forma como a defesa da liberdade religio-
sa em países onde ela é coagida. Quanto a
Israel, tem sido historicamente um con-
senso na sociedade americana que os Es-
tados Unidos devem ajudar o Estado ju-
deu e protegê-lo, ainda que, em diversos
momentos, sem prejuízo de liderar a bus-
ca pela paz na região do Oriente Médio.

Para o autor, essas causas são boas em
si, como foram no século XIX, quando os
evangélicos também detinham mais po-
der na política do que teriam nos cem
anos seguintes - os movimentos vigorosa-
mente apoiados e muitas vezes liderados
por religiosos contra a escravidão nas
Américas, a imolação de viúvas na índia e
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o hábito de impedir o crescimento dos pés
das meninas na China.

Por tudo isso, Mead conclui que "o
atual momento evangélico nos EUA ainda
não terminou; para seculares e liberais
nos EUA e no exterior, esta é uma perspec-
tiva inquietante. Otimismo comedido, en-
tretanto, seria uma resposta melhor do
que horror e pânico".7

Em sua opinião, "preocupar-se com a
possibilidade de que a política evangélica
possa fazer que os Estados Unidos se fe-
chem em posições inflexíveis e extrema-
das é uma perda de tempo", já que a di-
versidade religiosa no país impedirá que
uma só corrente domine a orientação
externa nacional, e porque as causas de-
fendidas pelos evangélicos não são neces-
sariamente condenáveis (cita como exem-
plos contemporâneos a posição de líderes
dessas igrejas em favor do combate ao
efeito estufa e de ações contra o genocídio
de muçulmanos em Darfur).8

Mead está objetivamente certo nos
dois pontos principais que defende em
seu ensaio: nem a influência religiosa na
política externa americana é novidade,
nem seus efeitos têm sido necessariamen-
te nefastos. Isso não impede, no entanto e
como se tentará demonstrar neste texto,
que seu artigo seja fundamentalmente
equivocado.

"A primeira, e talvez a mais poderosa
referência teórica do imaginário coletivo
americano é a da tradição puritana. Em-
bora os primeiros colonos britânicos, todos
homens, contratados pela Virginia Com-
pany of London (...) tenham chegado ao
subcontinente norte-americano em 1607, a
nação só começou a se formar de verdade
quando as famílias a bordo do Mayflower
alcançaram a costa de Massachusetts em
11 de dezembro de 1620".9

Aqueles cinqüenta calvinistas ingleses,
que sobreviveram à fuga do grupo com um
total de 102 pessoas para o Novo Mundo,
depois de terem sido perseguidos em seu

país e na Holanda, e os que vieram depois
deles, marcaram definitivamente a cultu-
ra da sociedade que se criou a partir deles.
Para o bem e para o mal.

Como diz Bernard-Henri Lévy, isso é
claramente visível quando se examina "a
genealogia de valores que formam o ethos
democrático americano. Individualismo?
Diretamente inspirado pela relação um-a-
um, tipicamente protestante, entre o cren-
te e seu Criador. Liberdade de consciên-
cia? Ligado à prática de ler as Escrituras
sem a presença de um padre, armado ape-
nas com razão e bom senso. O gosto pelo
debate? A prática do debate? A multiplici-
dade, precisamente, das leituras; a impos-
sibilidade teológica de resolver esta multi-
plicidade e escolher entre as interpretações
certas e erradas. A ideologia do avanço pe-
lo mérito? A indiferença - afirmada muito
rapidamente e tão característica deste país
- em relação a hierarquias de nascimento
ou natureza? Uma versão secular da res-
ponsabilidade do crente chamado a res-
ponder sozinho diante de Deus e apenas
diante de Deus pelo seu fracasso ou suces-
so na Terra. A própria organização do go-
verno, a rede de associações que, para Toc-
queville, era o mais claro sinal da brilhante
vitalidade do sistema? Ainda o exemplo
das igrejas; a importação, para dentro da
vida do cidadão, de um tipo de comunida-
de pela primeira vez experimentado na
contemplação das salas de reuniões da
Nova Inglaterra. Tolerância, finalmente?
Aquele princípio de tolerância íeorizado
por John Locke em sua "Carta a Respeito
da Toleração" de 1689 e, então, um século
mais tarde, por Thomas Paine em seu Age
of Reason? Meio século antes de Locke e
150 anos antes de Paine, já era a obsessão
dos passageiros do Mayflower, e é uma ob-
sessão que vem diretamente, não importa
o que qualquer um diga, desta onipresen-
ça de igrejas - naquele tempo eram cha-
madas de "seitas" - que, pela sua própria
diversidade e simples número, foram for-
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Por tudo isso, Mead conclui que "o
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não terminou; para seculares e liberais
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tiva inquietante. Otimismo comedido, en-
tretanto, seria uma resposta melhor do
que horror e pânico".7

Em sua opinião, "preocupar-se com a
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possa fazer que os Estados Unidos se fe-
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das é uma perda de tempo", já que a di-
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uma só corrente domine a orientação
externa nacional, e porque as causas de-
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sariamente condenáveis (cita como exem-
plos contemporâneos a posição de líderes
dessas igrejas em favor do combate ao
efeito estufa e de ações contra o genocídio
de muçulmanos em Darfur).8

Mead está objetivamente certo nos
dois pontos principais que defende em
seu ensaio: nem a influência religiosa na
política externa americana é novidade,
nem seus efeitos têm sido necessariamen-
te nefastos. Isso não impede, no entanto e
como se tentará demonstrar neste texto,
que seu artigo seja fundamentalmente
equivocado.
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Aqueles cinqüenta calvinistas ingleses,
que sobreviveram à fuga do grupo com um
total de 102 pessoas para o Novo Mundo,
depois de terem sido perseguidos em seu

país e na Holanda, e os que vieram depois
deles, marcaram definitivamente a cultu-
ra da sociedade que se criou a partir deles.
Para o bem e para o mal.

Como diz Bernard-Henri Lévy, isso é
claramente visível quando se examina "a
genealogia de valores que formam o ethos
democrático americano. Individualismo?
Diretamente inspirado pela relação um-a-
um, tipicamente protestante, entre o cren-
te e seu Criador. Liberdade de consciên-
cia? Ligado à prática de ler as Escrituras
sem a presença de um padre, armado ape-
nas com razão e bom senso. O gosto pelo
debate? A prática do debate? A multiplici-
dade, precisamente, das leituras; a impos-
sibilidade teológica de resolver esta multi-
plicidade e escolher entre as interpretações
certas e erradas. A ideologia do avanço pe-
lo mérito? A indiferença - afirmada muito
rapidamente e tão característica deste país
- em relação a hierarquias de nascimento
ou natureza? Uma versão secular da res-
ponsabilidade do crente chamado a res-
ponder sozinho diante de Deus e apenas
diante de Deus pelo seu fracasso ou suces-
so na Terra. A própria organização do go-
verno, a rede de associações que, para Toc-
queville, era o mais claro sinal da brilhante
vitalidade do sistema? Ainda o exemplo
das igrejas; a importação, para dentro da
vida do cidadão, de um tipo de comunida-
de pela primeira vez experimentado na
contemplação das salas de reuniões da
Nova Inglaterra. Tolerância, finalmente?
Aquele princípio de tolerância teorizado
por John Locke em sua "Carta a Respeito
da Toleração" de 1689 e, então, um século
mais tarde, por Thomas Paine em seu Age
of Reasonl Meio século antes de Locke e
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sessão que vem diretamente, não importa
o que qualquer um diga, desta onipresen-
ça de igrejas - naquele tempo eram cha-
madas de "seitas" - que, pela sua própria
diversidade e simples número, foram for-
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çadas a acomodar e se compor com todos.
(...) Pior para os amantes das idéias sim-
ples: a religião na América não foi o túmu-
lo da democracia, mas o seu berço".10

A religião, portanto, sempre foi uma
influência vital, decisiva, para a cultura, a
psique coletiva e - inevitavelmente - o
comportamento político nos Estados Uni-
dos. Mas em relação especificamente a
questões de política externa? Também nes-
se ponto, a religião esteve quase sempre
muito presente, embora talvez menos do
que em relação a temas de política domés-
tica (mesmo porque a opinião pública
como um todo tradicionalmente interfere
menos nos assuntos internacionais do que
nos internos).

Foi só no início do século XX que, de
fato, política externa tornou-se importan-
te para os EUA. Foi a Guerra Hispano-
Americana em 1898 que colocou o país na
condição de potência internacional. Antes
dela, praticamente todos os presidentes -
desde George Washington - já falavam
constantemente de Deus e da religião co-
mo fonte de inspiração para suas atitudes
e comportamento públicos, mas questões
internacionais eram raramente menciona-
das porque não eram importantes.

Os exemplos mais importantes antes
de George W. Bush, de ostensiva utiliza-
ção de princípios religiosos para moldar
sua política externa, foram dados pelo
presbiteriano Woodrow Wilson e pelos ba-
tistas Harry Truman e Jimmy Carter. Mais
seculares e intelectualizados, o episcopal
Franklin Roosevelt, o católico John Ken-
nedy e o batista Bill Clinton deram pouca
ênfase aos aspectos religiosos de sua polí-
tica externa.

George W. Bush, 60, que nasceu numa
família episcopal, tornou-se presbiteriano
quando jovem e metodista ao casar-se, e
diz ter "renascido" após uma conversa em
1985 com o pastor batista Billy Graham, é,
sem dúvida, o presidente americano que

mais deixa clara a ascendência cristã em
suas decisões acerca de outros países.

Wilson (1856-1924) era filho e neto de
ministros presbiterianos. Tinha profunda
convicção de pertencer ao "povo especial"
de Deus. Foi muito influenciado pelo mo-
vimento chamado "Evangelho Social", que
teve grande importância entre 1870 e 1920
por arregimentar protestantes preocupa-
dos com as injustiças provocadas pelo pro-
cesso de industrialização do país, para lutar
contra o trabalho infantil e por jornadas
de trabalho mais curtas, melhores salários
e mais direitos trabalhistas.

Presidente de 1913 a 1921, Wilson
achava que a política em geral, e também
a externa, podia ser um instrumento de
redenção espiritual para indivíduos e po-
vos. Para ele, a I Guerra Mundial fora uma
espécie de cruzada para redimir o Velho
Mundo, primeiro por meio da luta arma-
da, depois pela aliança (ele usava neste
caso a palavra inglesa covenant, que tem
um significado muito especial no vocabu-
lário cristão) da Liga das Nações. Este sen-
timento indisfarçadamente explicitado fez
com que muitos autores e comentaristas
comparassem George W. Bush a Woodrow
Wilson. A historiadora Elizabeth Edwards
Spalding, do Claremont McKenna Colle-
ge, demonstra que essa analogia é basica-
mente um erro."

Se a motivação de Wilson era o Evan-
gelho Social, a de Bush é a moralidade
individual. Para Wilson, era necessário en-
gajar-se em guerras para construir uma
ordem coletiva mundial; para Bush, é ne-
cessário "mudar regimes" para melhorar
a vida dos indivíduos das sociedades "li-
bertadas"; o alvo de Wilson era a paz co-
mo resultado do progresso da História via
organizações coletivas e multilaterais; o
objetivo de Bush é o evangelismo bíblico
via indivíduos que ele torna livres; o pro-
blema de Wilson era a sociedade, o de
Bush é o pecado do indivíduo.
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Spalding argumenta que Bush se asse-
melha muito mais a Harry Truman (1884-
1972). A pedra de toque para a religiosida-
de de ambos é a palavra de Cristo. Truman,
que governou de 1945 a 1953, achava que
a história do Bom Samaritano devia ser
aplicada à política americana, tanto do-
méstica quanto externa. A Guerra Fria era
para ele, como a Guerra contra o Terroris-
mo é para Bush, um confronto entre o
Bem e o Mal, entre a moralidade e a amo-
ralidade. Ele também se referia em seus
discursos, como Bush o faz atualmente, ao
papel que Deus reservara aos Estados
Unidos para disseminar a paz (no caso de
Truman) ou a democracia (no de Bush) ao
mundo todo.

Bush e Truman têm muito mais em co-
mum: os dois eram considerados pessoas
sem preparo intelectual para o exercício
da Presidência e ignorantes em assuntos
internacionais, antes de assumir o cargo,
optaram deliberadamente pela fé quando
já adultos, comentaram com freqüência so-
bre a importância de ler a Bíblia e orar
diariamente e além disso, enfrentaram de-
safios transformadores em política exter-
na (a Guerra Fria e o terrorismo).

Jimmy Carter, 82, que foi presidente
entre 1977 e 1981, tinha mais semelhanças
com o modelo de Wilson do que com o de
Truman, embora sua formação batista
também o levasse a enfatizar a questão da
moralidade individual mais do que a
ideologia wilsoniana. Carter deu grande
prioridade às questões dos direitos huma-
nos, com repercussões inclusive no rela-
cionamento entre EUA e Brasil. Mas tam-
bém mostrava, como Wilson, convicção
de que é necessário, por razões morais,
tentar construir uma ordem mundial
embasada em organizações coletivas. Foi
com grande fervor retórico, recheado de
referências bíblicas, que Carter saudou a
reconciliação dos "filhos de Abraão",
Egito e Israel, em 1978, no histórico acor-
do de Camp David, por ele patrocinado.

Mesmo quando o presidente não faz
de suas convicções religiosas uma clara
fonte de inspiração para sua política ex-
terna, ele pode ser submetido a pressões
de grupos religiosos que tentem influen-
ciá-la. A "Direita Cristã", como se tornou
conhecido o movimento de evangélicos
interessados em exercer papel mais rele-
vante na agenda pública americana a par-
tir da década de 1980, atuou com desen-
voltura nos governos do presbiteriano
Ronald Reagan (1911-2004) e do episcopal
George H. Bush, 82, que governaram de
1981 a 1993.

Naquele período, vários líderes de opi-
nião estrangeiros manifestaram descon-
forto semelhante ao que se registra atual-
mente (mas menos intenso) com o que
percebiam como excessiva ingerência de
motivações religiosas na política externa
americana, como demonstra William Mar-
tin em texto publicado em 1999 pela revis-
ta Foreign Policy.12 Nesse texto, o professor
da Rice University já advertia: "Qualquer
um que pretenda entender a política ame-
ricana, doméstica ou externa, no curto ou
no longo prazo, deve aceitar o fato de que
os religiosos conservadores tornaram-se
parte importante e permanente do cenário
social".13

Martin mostra como foi relevante a
participação da Direita Cristã no planeja-
mento e na implementação da política de
Reagan para a América Central (com o
apoio ideológico e financeiro ü grupos an-
ticomunistas em Salvador, Honduras,
Guatemala e Nicarágua). O movimento
também ajudou a dar forma ao modo co-
mo Reagan e Bush lidaram com a Organi-
zação das Nações Unidas, ao colocarem o
pagamento de obrigações financeiras dos
EUA com a entidade na dependência da
remoção de programas de assistência so-
cial vistos como condescendentes com a
prática de aborto ou favoráveis a progra-
mas de controle de natalidade.
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Leslie Gelb, presidente emérito do
Council on Foreign Relations, também
identificou, em artigo publicado pela re-
vista Foreign Affairs, em 2003, a influência
crescente das considerações éticas sobre a
política externa americana: "Alguma coi-
sa muito importante tem acontecido na
maneira de fazer política externa nos Esta-
dos Unidos sem que isso tenha sido muito
notado ou digerido. Moralidade, valores,
ética, princípios universais - toda a panó-
plia de ideais em assuntos internacionais,
antes domínio exclusivo de pregadores e
acadêmicos - têm se enraizado nos cora-
ções, ou pelo menos nas mentes, da comu-
nidade de política externa americana. Um
novo vocabulário emergiu na retórica de
altos funcionários do governo, tanto repu-
blicanos quanto democratas. Ele está re-
cheado de conceitos desprezados por qua-
se cem anos como 'wilsonianos'".14

Gelb também diz que não há nada de
novo no fato de formuladores de política
externa se deixarem influenciar por aspec-
tos morais. Mas - embora ele note que isso
ocorre desde o Egito antigo - esse fenôme-
no se solidifcou nos Estados Unidos ape-
nas nos últimos trinta anos. Diferentemen-
te de Mead, para quem o afastamento dos
princípios religiosos após Wilson, ao longo
do século XX, se deveu ao crescente secu-
larismo das denominações protestantes tra-
dicionais e sua perda de influência junto à
sociedade, Gelb atribui esse fato ao fracas-
so da política externa do próprio Wilson,
que não conseguiu nem mesmo fazer que
os EUA aderissem à Liga das Nações, seu
maior projeto. "O fracasso percebido de
seus [de Wilson] esforços tornou seus
sucessores menos ousados", diz.

Para ele, a Organização das Nações
Unidas, ao contrário da Liga das Nações,
foi o resultado do jogo político de poder,
não da crença em princípios universais.
Na visão de Gelb, durante toda a Guerra
Fria e principalmente na administração
Nixon/Ford (1969-1977), a realpolitik pre-

valeceu decisivamente sobre as considera-
ções éticas na formulação da política ex-
terna americana. Essa situação apenas veio
se alterar parcialmente no governo Carter,
que embora tenha agido com base em
princípios morais para retirar o apoio dos
Estados Unidos a diversas ditaduras pelo
mundo afora, manteve-se conivente com
relação a algumas que tinham valor estra-
tégico vital para os EUA (como Filipinas,
Irã e Arábia Saudita). Ronald Reagan
(1981-1989), na sua avaliação, voltou às
práticas pragmáticas anteriores a Carter.

Mas, "com o fim da Guerra Fria e a
emergência dos Estados Unidos como
única superpotência, a troca [tradeoff]
entre segurança e ética se tornou menos
rígida e uma política externa moral pare-
ceu mais possível".15 Gelb, a exemplo de
Mead, também acha que o fato de valores
morais terem se tornado elemento tão
decisivo na formação da política externa
americana às vezes é positivo, às vezes
negativo, mas - diferentemente de Mead -
considera que ele é sempre um "fator
complicador".

A intensificação da influência da reli-
gião sobre as decisões políticas nas últi-
mas décadas não é um fenômeno exclusi-
vo dos Estados Unidos. Timothy Samuel
Shah, do Pew Fórum on Religion & Public
Life, e Monica Duffy Toft, da John F. Ken-
nedy School of Government, dão vários
exemplos da quase universalidade desse
processo recente em artigo publicado pela
revista Foreign Policy em agosto de 2006: a
vitória eleitoral do Hamas nas eleições pa-
lestinas de janeiro de 2006, a participação
decisiva do bispo Desmond Tutu e da Igre-
ja Anglicana na luta contra o apartheid na
África do Sul nos anos 1980-1990, a revo-
lução fundamentalista no Irã em 1979, a
ascensão ao poder do Taliban no Afega-
nistão, na década de 1990, o reavivamento
dos xiitas e a luta sectária no Iraque após
a invasão americana em 2003, a vitória dos
hindus nacionalistas nas eleições na índia
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em 1998, a fundamental participação do
papa João Paulo II na derrubada da Corti-
na de Ferro, nos anos 1980, a doutrina pan-
islâmica do atual presidente iraniano
Ahmadinejad,16 sem falar - evidentemente
- no terrorismo do fundamentalismo islâ-
mico, no próprio movimento evangélico
americano e na tradicional importância do
judaísmo em todas as decisões do Estado
de Israel.

Shah e Toft mostram que houve uma
expansão da religiosidade em praticamen-
te todo o mundo nos últimos cem anos. No
início do século XX, 50% da população
mundial professavam uma das quatro
maiores religiões em número de fiéis (cató-
lica, protestante, muçulmana e hindu); no
início do século XXI, esta proporção pulou
para 64% e, segundo suas estimativas,
chegará a 70% em 2025. Pesquisas do Pew
Research Center e do Times Mirror Center
citadas pelos autores revelam considerá-
vel aumento de devoção religiosa em di-
versos países, entre os quais Brasil, China,
Nigéria, Rússia e África do Sul, além dos
Estados Unidos. Eles atribuem esse pro-
cesso em parte ao que chamam de "ex-
pansão global da liberdade", verificada
durante os anos 1970,1980 e 1990.

Esse artigo também argumenta, com
base em pesquisas empíricas, que em ge-
ral esse crescimento da religiosidade se dá
em virtude do avanço de tendências no
interior das grandes religiões que têm em
comum, entre outras características: o uso
intensivo de novas tecnologias de comu-
nicação, uma leitura mais estrita e literal
dos textos sagrados, mais radicalismo nas
práticas e exigência de deveres e obriga-
ções nas igrejas, ativismo na assistência
social aos fiéis, organização em institui-
ções administradas de modo eficiente e
mais conservadorismo político e moral.
São o que eles chamam de "neo-ortodo-
xias", entre as quais o evangelismo e o
pentecostalismo no protestantismo, o mo-
vimento hindutva no hinduísmo, a Opus

Dei e os movimentos carismáticos no
catolicismo.17

Os dois autores indicam perceber esse
processo com preocupação: "Os radicais
religiosos, afinal, podem rapidamente dar
um curto-circuito na democracia ao chegar
ao poder e excluir os descrentes. Também,
tão perigosamente, a religião politizada po-
de espalhar conflitos civis. Desde 2000,
43% das guerras civis foram religiosas (só
25% foram religiosamente inspiradas nos
anos 1940 e 1950). A ideologia religiosa ex-
tremista é, claro, uma das motivações prin-
cipais para a maioria dos ataques terroris-
tas transnacionais".18 Mas não deixam de
enxergar aspectos positivos no fenômeno e
citam os já anteriormente lembrados exem-
plos de lutas comandadas ou influenciadas
por líderes religiosos contra regimes auto-
ritários, desrespeito a direitos humanos e a
favor de auxílio humanitário internacio-
nalmente.

Reconhecido o fato, aparentemente in-
contestável, de que a ascensão do evange-
lismo sobre a tomada de decisões nas po-
líticas públicas, inclusive a externa, não é
exclusiva nem dos Estados Unidos nem
do governo Bush, é importante também
notar que desde os ataques terroristas de
11 de setembro de 2001 esse fenômeno
tem sido particularmente agudo naquele
país. Embora, como se viu, a religião ve-
nha tendo papel cada dia mais relevante
em diversos países e em quase todos os
continentes (com a notável exceção da Eu-
ropa, embora também lá comecem a ocor-
rer incidentes que envolvem comunida-
des religiosas), a situação dos Estados
Unidos é peculiar. Andrew Kohut, do Pew
Research Center, e Bruce Stokes, do Coun-
cil on Foreign Affairs, após terem exami-
nado em detalhes a série de pesquisas
World Values Survey (considerada um dos
mais respeitados projetos acadêmicos de
análise de valores morais, socioculturais,
religiosos e políticos de culturas diversas
ao redor do mundo), chegaram à conclu-
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são de que os EUA são "únicos" nesses as-
pectos.19

Dizem eles que essa condição exclusi-
va dos Estados Unidos se caracteriza por-
que o país mantém ao mesmo tempo "va-
lores de auto-expressão - relacionados com
a responsabilidade pessoal, competição,
avanço tecnológico e papéis proeminentes
de governo e iniciativa privada - típicos
de um país desenvolvido, e valores sociais
tradicionais - referentes a família, patrio-
tismo e crença religiosa - mais associados
e nações menos desenvolvidas". No que
se refere a religião e moralidade, os ame-
ricanos estão muito mais próximos dos
países muçulmanos do que dos europeus.

Poucos líderes políticos na História,
exceto os Estados teocráticos (como o Irã e
o Vaticano) ou os que têm sua própria
constituição vinculada a uma religião
(como Israel), foram tão explícitos e osten-
sivos em justificar sua ação política com a
obediência a crenças religiosas como
George W. Bush tem sido. No caso especí-
fico de sua política externa, Bush freqüen-
temente repete que a "guerra ao terror" é
um confronto entre o Bem e o Mal. Diver-
sos interlocutores do presidente relataram
tê-lo ouvido dizer estar convencido de que
Deus o escolheu para liderar os Estados
Unidos e o orienta diretamente em suas
decisões de política externa (entre outros, o
líder evangélico James Robbins e o primei-
ro-ministro palestino Abu Mazen) e nunca
foram desmentidos pela Casa Branca.

O presidente afirmou, em 12 de setem-
bro de 2006, que sente a emergência do
Terceiro Despertar (Third Awakening), em
referência ao que os historiadores religio-
sos designaram como os dois grandes mo-
mentos de aumento da religiosidade nos
EUA (o primeiro entre 1730 e 1760, o se-
gundo entre 1800 e 1830) e ao atual mo-
mento social, e o que ele julga ser o apoio
avassalador da população americana à
sua visão de embate moral entre o Oci-
dente e os terroristas fundamentalistas

muçulmanos.20 Na sua gestão, projetos so-
ciais patrocinados por igrejas receberam
mais apoio material do Governo Federal
do que jamais na história do país e diver-
sos incentivos e isenções fiscais foram
concedidos a essas instituições. O filósofo
australiano Peter Singer deu-se ao traba-
lho de contar em quantos discursos públi-
cos Bush se referiu ao Mal entre a posse
em 20 de janeiro de 2001 e 16 de junho de
2003. O total foi 319, quase um terço de
seus pronunciamentos no período.21

Além do próprio presidente, diversas
outras autoridades de primeiro e segundo
escalões do governo americano têm se es-
merado nesse tipo de associação entre reli-
giosidade e decisões de políticas públicas
nacionais, inclusive política externa. O ex-
secretário da Justiça, John Ashcroft, afirma
sem meias palavras que o evangelismo é
superior ao catolicismo, e prefere não res-
ponder quando lhe perguntam se as outras
religiões monoteístas não se eqüivalem em
ensinamentos morais sobre a necessidade
de compaixão.22 O subsecretário da Defe-
sa, general William James Boykin, afirmou
diversas vezes em público que o verda-
deiro inimigo dos Estados Unidos nunca
foi nem Osama bin Laden nem Saddam
Hussein, mas "um cara chamado Satã",
que os terroristas querem destruir os EUA
por serem uma nação cristã e que Bush
está na Casa Branca "porque Deus o colo-
cou lá para enfrentar dias como estes".23

Exemplos desse tipo poderiam ser ofe-
recidos à exaustão. Mas também aqui é
necessário oferecer uma dose de cautela e
perspectiva. A influência da religiosidade
sobre as decisões de política externa do
governo americano pode estar mais inten-
sa atualmente, mas isso não significa ne-
cessariamente que ela seja preponderante.
O fato de a temperatura ambiente em de-
terminado local ter chegado a 25 graus
centígrados e esta ser a mais alta da histó-
ria daquele lugar não significa que ela seja
equivalente à do Saara ao meio-dia.
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Há vários motivos para impor algum
comedimento à análise. Primeiro, porque
políticos que chegam ao poder - em qual-
quer lugar do mundo - podem sentir-se
pessoas especiais diante de Deus e dispos-
tos a proferir juízos sobre religião que
soam a desvarios, contudo são bem acei-
tos por seus eleitores. Mesmo no Brasil: o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva afir-
mou, em 22 de maio de 2006, o seguinte:
"Estou na Presidência não apenas por for-
ça humana. Sou um homem de fé, vejo a
mão de Deus nas nossas ações".24 Nem
por isso acredita-se que as políticas públi-
cas brasileiras estejam prestes a ser decidi-
das com base em critérios religiosos.

Segundo, porque a impressão que es-
sas afirmações extremadas causam ao ob-
servador pode ser muito mais intensa do
que a realidade. Bush provavelmente está
muito menos convicto de seu papel como
agente de Deus do que sua retórica suge-
re, como se pode intuir quando são exami-
nadas algumas de suas políticas, mesmo
externas. Por exemplo, apesar das pres-
sões dos evangélicos para que o presiden-
te tome posições duras contra a China, pe-
la perseguição do governo comunista
chinês à ação de seus missionários no
país, os EUA continuam tão complacentes
quanto antes nesse aspecto. Um livro
colocado à venda, em outubro de 2006,
escrito por David Kuo, ex-subdiretor do
Escritório de Iniciativas Baseadas na Fé da
Casa Branca, denuncia que o círculo de
colaboradores mais próximos do presi-
dente com freqüência ridiculariza as rei-
vindicações de líderes evangélicos e as
atende quase sempre com base em cálculo
estrita e cinicamente político-eleitoral, não
por convicção genuína.25

Em terceiro lugar, porque o grau de in-
teresse dos evangélicos por questões de
políticas públicas nos Estados Unidos pro-
vavelmente é muito menor do que se te-
me, e o seu nível de influência na tomada
de decisões pelas autoridades governa-

mentais, menor ainda. Para se ter uma
medida mais próxima da realidade, é pre-
ciso evitar o impressionismo e as reações
emocionais, e olhar os dados empíricos
oferecidos por pesquisas científicas reali-
zadas por instituições capacitadas e isen-
tas. No caso específico da política externa,
o conhecimento acumulado por esses es-
tudos demonstra que a disposição das
pessoas que têm na religião o centro de
sua existência por essa temática é reduzi-
do (embora indubitavelmente venha au-
mentando ao longo dos últimos anos). O
Instituto de Estudos de Religião da Baylor
University revela que apenas 19% dos
americanos concordam com a proposição
de que "Deus favorece os Estados Unidos
em política externa".26

Ô Pew Fórum on Religion & Public Li-
fe divulgou, em outubro de 2006, volumo-
so relatório sobre a pesquisa que realizou
em dez países (entre eles o Brasil) sobre a
participação política de pessoas afiliadas
a igrejas ou grupos religiosos pentecos-
tais, carismáticos ou renovadores.27 O tra-
balho reafirma o que se disse antes sobre
a importância relativamente diminuta de
política externa para esses grupos; embo-
ra, nos EUA especificamente, eles achem -
mais do que qualquer outra comunidade
religiosa - que disseminar o Evangelho
para converter os outros seja um dever
fundamental (64% dos pentecostais contra
40% dos outros cristãos) e isso possa ser
considerado um pressuposto para a defe-
sa de política externa intervencioriista, na
prática são poucos os temas internacio-
nais que realmente despertam atenção en-
tre essas pessoas.

O conflito entre Israel e palestinos é
um deles. Enquanto 40% dos outros cris-
tãos afirmam simpatizar com Israel e 51%
com nenhum dos lados, 60% dos pente-
costais dizem estar com Israel e 33% se de-
claram neutros. Dificilmente se poderá
creditar a esse dado o fato de o governo
Bush mostrar-se tão decididamente pró-
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Israel, inclusive porque a posição de su-
cessivas administrações americanas tem
se diferenciado minimamente no grau de
apoio a Israel nesse confronto.

O Instituto Public Agenda, com apoio
da Fundação Ford, iniciou em 2005 uma
série de pesquisas anuais para medir a
confiança do público americano na políti-
ca externa de seu país, e coloca entre suas
variáveis a-freqüência com que as pessoas
participam de serviços religiosos. O líder
desse projeto, Daniel Yankelovich, está de-
senvolvendo uma teoria sobre o que cha-
ma de tipping points (pontos de inclinação):
o momento em que uma porção suficien-
temente grande do público para ser consi-
derada relevante passa a exigir do gover-
no que atenda às suas reivindicações.
Como é notório e histórico, os temas que
chegam ao tipping point em política externa
norte-americana são muito menos relevan-
tes do que os de política doméstica. A
sociedade americana tende a conferir ao
Executivo e ao Legislativo mais autonomia
e maior crédito de confiança em assuntos
internacionais do que nos domésticos, tal-
vez por achar-se não bem preparada ou
por considerar que as autoridades dis-
põem de informações confidenciais que as
levam a conhecer com mais profundidade
os temas.

A primeira pesquisa da série, em 2005,
identificou apenas um desses temas; a
Guerra do Iraque.28 Mas Yankelovich per-
cebeu algo que designou como "a divisão
divina": a opinião dos americanos sobre
assuntos internacionais divide-se muito
mais em termos de freqüência a serviços
religiosos do que por qualquer outro crité-
rio, inclusive filiação partidária.

"Pessoas que atendem regularmente a
serviços religiosos são mais confiantes so-
bre o sucesso das políticas dos Estados
Unidos no Iraque e expressam menos
preocupação sobre baixas ou custos da
guerra; elas são otimistas em relação ao

compromisso de Washington com a de-
mocratização de outros países; sentem-se
confortáveis com as relações diplomáticas
dos EUA; estão satisfeitas com o que con-
sideram ser o cumprimento dos ideais
morais americanos e com a condução do
que crêem ser uma política externa com
espírito humanitário; não se preocupam
com ameaças que essa política possa tra-
zer para as liberdades civis".29

Yankelovich afirma que essa caracte-
rística pode trazer um problema de longo
prazo para os formuladores da política
externa americana: como obter o equilí-
brio adequado entre pragmatismo e idealis-
mo moral. "Atualmente, os pratos pendem
nitidamente para o componente moral. O
público religiosamente ativo tende a ver o
mundo em termos de Bem e Mal, coloca
seus próprios valores na mais alta estima
e se sente pronto a fazer qualquer sacrifí-
cio necessário para combater o que ele
considera ser o Mal."30

Mas ele pondera que até um assunto
atingir o tipping point, a opinião pública
não influencia realmente a formulação de
política em Washington. Em 2005, o único
assunto a chegar a esse estágio em políti-
ca externa era a Guerra do Iraque. Em
2006, um segundo o atingiu: a dependên-
cia de petróleo dos EUA em relação a
outros países. A pesquisa de 2006 revelou
que a principal erosão no apoio a determi-
nadas políticas internacionais do governo
Bush verificou-se exatamente entre os
setores que se consideram mais religiosos
da sociedade americana: "Pessoas que fre-
qüentemente atendem a serviços religio-
sos têm estado entre os mais ardorosos
apoiadores das políticas do governo, mas
uma das descobertas mais impressionan-
tes da mais recente pesquisa é que, embo-
ra essas pessoas continuem a manter um
alto nível de confiança no presidente e sua
administração, seu apoio à política do go-
verno no Iraque e na política de exportar
a democracia esfriou."31
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Isso leva a um quarto ponto moderador
em relação aos temores de que os Estados
Unidos sob Bush estejam se convertendo
numa nação que decide seus assuntos in-
ternacionais com base nos princípios reli-
giosos de uma só parcela, significativa mas
não majoritária, de sua população: sem-
pre houve no país um contraponto de
pragmatismo e individualismo às convic-
ções religiosas. O puritanismo dos seus
fundadores foi temperado pelo Iluminis-
mo dos pais da pátria, figuras de estatura
intelectual elevada, como Thomas Jeffer-
son e Benjamin Franklin, que incorpora-
ram o racionalismo científico entre os prin-
cípios norteadores de seu pensamento,
ação e também na política.

Louis Menand afirma que, em alguns
momentos históricos, quando a maioria
da população americana julga que princí-
pios e valores essenciais estão em jogo, as
pessoas consideram adotar medidas que
contrariem o seu próprio interesse. Segun-
do ele, isso ocorreu, por exemplo, na Guer-
ra Civil e em alguns momentos da Guerra
Fria.32 Mas não demora muito para que o
pragmatismo volte a se impor. A série de
pesquisas de Yankelovich, a grande mu-
dança na avaliação pública do desempe-
nho da administração Bush, a crescente
oposição à continuidade da presença mili-
tar no Iraque, a formação de grupos evan-
gélicos e de outras correntes religiosas
para defender pontos de vista menos con-
servadores em temas de política externa
são alguns indícios de que esse processo já
se encontra em marcha no presente.

Por mais bizarras que sejam muitas
declarações do presidente Bush e seus
aliados, não pode haver dúvida de que
são muito exageradas as interpretações de
que os Estados Unidos possam se conver-
ter num país sob o domínio da fé. Só o
sensacionalismo barato ou a completa ce-
gueira ideológica podem justificar, por
exemplo, um livro como American Theo-
cracy, de Kevin Philips, para quem a intru-

são da religiosidade na política e no
governo americanos levará o país à heca-
tombe.33 Philips chega ao cúmulo de argu-
mentar que o descontrole fiscal do Gover-
no Federal ocorre porque os evangélicos,
por acreditarem na proximidade do Juízo
Final, pouco se importam em poupar.

É verdade que a direita religiosa votou
maciçamente em Bush e que a capacidade
de líderes religiosos de mobilizar eleitores
no dia do pleito foi um dos fatores que
levaram à sua vitória em 2004. Mas a dife-
rença entre Bush e John Kerry, em núme-
ro de votos foi de menos de três pontos
percentuais (e em 2000, Gore teve cerca de
100 mil votos, a mais do que Bush). A divi-
são do país entre democratas e republica-
nos antecede em muito a onda da influên-
cia religiosa na política, e se justifica por
divergências de interesses muito mate-
riais e nada espirituais (proteção ao meio
ambiente, déficit fiscal, autonomia dos Es-
tados, subsídios agrícolas, protecionismo
a certos setores industriais, corte em im-
postos, direito de acesso a serviços públi-
cos a imigrantes ilegais, políticas sociais,
intervenção do governo federal no siste-
ma de ensino público, políticas de conten-
ção à entrada de imigrantes no país, pri-
vatização da seguridade social, seguro
médico etc.).

O que reelegeu Bush em 2004 foi a
maior capacidade do Partido Republicano
de levar seus eleitores às urnas. Os religio-
sos tiveram algo a ver com isso, mas não
tudo e, talvez, nem tenham sido vitais.
Milhares de empresas distribuíram a seus
empregados formulários para se registrar
como eleitores ou poder votar à distância
e os liberaram por algumas horas para ir
às urnas (o voto nos EUA não é obrigató-
rio e o dia do pleito não é feriado). Além
disso, é bem possível que a fragilidade de
seu adversário tenha feito muitos ameri-
canos acreditar que era melhor ficar com o
Bush conhecido do que arriscar com um
estranho em que não confiavam.
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Essas atenuantes precisam ser enfati-
zadas para que não se caia na visão carica-
ta de que os Estados Unidos são um país
liderado e majoritariamente habitado por
fanáticos religiosos. Mas elas não devem
ser usadas tampouco para ocultar a reali-
dade de que há um ostensivo movimento
em direção a uma crescente influência de
fatores religiosos na tomada de decisão
em questões de políticas públicas.

Em 1968, 53% dos americanos, segun-
do pesquisa do Instituto Gallup, achavam
que as igrejas deveriam ficar distantes da
política (40% discordavam). Em 2005, ou-
tra pesquisa do Pew Research Center cons-
tatou que 51% dos cidadãos acreditavam
que as igrejas deveriam se envolver em
discussões políticas e sociais (44% discor-
davam).34

Até onde esse movimento irá é uma
questão especulativa. A história da nação
indica que não irá muito mais longe. É
corriqueiro afirmar que a Europa é bas-
tante mais secular que os Estados Unidos.
Pode ser verdade. Mas Bernard-Henri
Lévy sugere uma aproximação ao concei-
to de secularismo que pode ser útil nesta
análise. Ele pergunta o que é, afinal, secu-
larismo? E responde: "Não é, como sabe-
mos, agnosticismo. Nem é ateísmo. E
obviamente não é a separação dos indiví-
duos das igrejas. E a profundamente dis-
tinta separação entre igrejas e instituições
governamentais. E o comando dado a ca-
da Estado para não favorecer uma fé so-
bre outras. Do mesmo modo e simetrica-
mente, é o comando dado aos cidadãos
para acreditar no que eles queiram desde
que sua fé permaneça uma questão de sua
própria consciência e tolere a consciência
dos outros. Mas não é, de nenhum modo,
uma hostilidade sistemática à religião em
geral".35

Já foi ressaltado antes como a religião
está intrinsecamente vinculada à forma-
ção nacional americana. É verdade que,
na nota de um dólar, está inscrita a frase

In God We Trust (Em Deus confiamos), que
o presidente da República assume suas
funções com um juramento em que esten-
de a mão direita sobre a Bíblia e pede a
ajuda de Deus para exercer seus deveres,
que as crianças nas escolas públicas desde
1954 diariamente recitam o Pledge of Alle-
giance (compromisso de fidelidade à
nação) com a expressão "sob Deus" e que
a Suprema Corte julgou em 2004 que essa
referência ao Criador não é inconstitucio-
nal e, portanto, pode ser mantida.

Mas também é verdade que essas si-
tuações são basicamente simbólicas e não
discriminam nenhuma religião monoteís-
ta (todas as referências são a Deus, não a
Jesus Cristo) e que, na prática, a separação
entre Estado e Igreja nos EUA é uma das
mais radicais entre todos os países, e que
isso faz deles uma nação legitimamente
secular. A diversidade de igrejas norte-
americanas só tem similares em sociedades
animistas. Nenhuma denominação religio-
sa tem prevalência sobre outras. Ateus e
agnósticos têm seus direitos invariavel-
mente respeitados (por exemplo, ninguém
é obrigado a recitar o Pledge of Allegiance
nas escolas). Não há notícia de perseguição
religiosa pelo Estado na história do país.

Em resumo: há uma tradição de mode-
rada e às vezes mais forte influência reli-
giosa na tomada de decisões de política
externa americana desde a formação do
país, e esta influência tem crescido signifi-
cativamente nos últimos trinta anos, espe-
cialmente após 11 de setembro de 2001,
com cada vez mais ostensiva importância
dos segmentos evangélicos e mais conser-
vadores do protestantismo. Essa influên-
cia pode ter aspectos positivos ou negati-
vos sob o ponto de vista dos interesses
humanitários. Se, por um lado, ela parece
conduzir a mais intervencionismo militar
por parte dos Estados Unidos em outros
países com conseqüentes destruição e mor-
tes, por outro, ela tem incentivado o gover-
no americano a ampliar a ajuda material ao
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combate de enfermidades e a interceder
para evitar situações de genocídio e perse-
guições que, muitas vezes, vitimam fiéis
de outras religiões, as não cristãs.

Mas é exatamente nesse aspecto do
"bom versus ruim" que as teses de Mead,
Gelb e outros se complicam. O que é "bom"
e o que é "ruim" são questões subjetivas.
Pegue-se a questão do combate à AIDS.
Cristãos de diversas linhagens convoca-
dos por Franklin Graham, o filho de Billy
Graham, reuniram-se em fevereiro de 2002
para exigir do governo Bush mais empe-
nho nesse tema. No discurso sobre o esta-
do da União de 2003, Bush respondeu ao
alocar US$ 15 bilhões no orçamento da-
quele ano para essa causa, grande parte
deles para aplicação em programas na
África. A decisão foi universalmente sau-
dada como algo "bom".

No entanto, o envolvimento de religio-
sos tem provocado alterações de rumo em
diversos projetos específicos. Por exem-
plo, as verbas para a compra de preserva-
tivos a serem distribuídos a africanos para
ajudá-los a evitar a AIDS estão sendo dire-
cionadas para cursos que aconselham as
pessoas a praticar abstinência sexual
como principal modo de não se contami-
nar.36 Isso é bom ou mau? Os exemplos
também aqui são intermináveis: a inter-
venção humanitária na Somália em 1992
foi um bem ou um mal para os habitantes
daquele país? A situação dos ruandeses
melhorou ou piorou com a missão da ONU
a seu país em 1993? E a dos haitianos, após
a invasão americana em 1994?

A excessiva interferência da religiosi-
dade na formação da política externa -
dos Estados Unidos ou de qualquer país,
mas especialmente a americana devido à
decisiva e evidente importância que tem
sobre toda a geopolítica mundial - é per-
niciosa e preocupante, não porque seja al-
go novo nem porque seus efeitos possam
ser negativos, mas porque não há identi-
dade possível entre a moralidade dos in-

divíduos e a moralidade dos Estados. Há
uma distinção inevitável entre o compor-
tamento moral das pessoas e dos grupos
sociais institucionalmente constituídos,
como já ensinava Reinhold Neibhur há
mais de setenta anos.37

Uma pessoa pode achar que é sua obri-
gação obedecer à lei do amor e, por isso,
sacrifica-se; do seu ponto de vista, o al-
truísmo pode ser um critério da mais alta
moralidade. Mas nações não podem ser
abnegadas. Governos não são indivíduos,
mas os fiduciários dos indivíduos que os
elegeram; eles não têm o direito de ser al-
truístas com os interesses dos governados
(que são diversos e muitas vezes confli-
tantes entre si). Como garantidores dos
direitos alheios, eles devem negociar prin-
cípios; o julgamento prático deve prevale-
cer sobre veredictos morais no caso de Es-
tados.

Alexander Hamilton, um dos pais da
pátria americana, também pensava assim,
como deixou claro num texto de 1792: "A
regra da moralidade (...) não é precisa-
mente a mesma entre nações e entre indi-
víduos. O dever de fazer do seu próprio
bem-estar o guia de suas ações é muito
maior entre os indivíduos do que entre as
nações. Milhões de pessoas que existem e
as futuras gerações têm a ver com as me-
didas atuais de um governo, enquanto as
conseqüências da ação privada de um in-
divíduo normalmente terminam com ele
próprio ou estão circunscritas a um círcu-
lo estreito".38

Alguma influência de considerações
morais ou religiosas sobre a formação de
qualquer política é inevitável. É impossí-
vel separar totalmente os princípios mo-
rais dos políticos. Mas é desejável e salutar
que esta influência se restrinja ao mínimo
possível. Como dizia Arthur Schlesinger
Jr., 35 anos atrás, quando os EUA se en-
contravam divididos por causa de uma
outra guerra (a do Vietnã): "Valores mo-
rais em política internacional (...) deve-
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riam ser decisivos só em questões de últi-
ma instância. Deve-se acrescentar que
questões de última instância de fato exis-
tem",39 e ele dá alguns exemplos: crimes
de guerra, genocídios, perseguição racial,
fome.

Schlesinger Jr. argumenta que há um
problema inerente e grave na tentativa
de -pronunciar julgamento moral quando
se formula política externa: "O homem
que converte conflitos de interesse e cir-
cunstância em conflitos de bem e mal
necessariamente se investe de superiori-
dade moral. Aqueles que vêem as rela-
ções internacionais compostas de ques-
tões de certo e errado começam por supor
que eles sabem melhor do que os outros o
que é certo para eles. Quanto mais apaixo-
nadamente eles acreditarem que estão cer-
tos, é mais provável que rejeitem a conve-
niência e a acomodação de interesses e
que procurem a vitória final e definitiva
de seus princípios. Poucas coisas têm sido
mais perniciosas na política internacional
do que o excessivo sentimento de estar
sempre certo".40 Ele alerta que o absolutis-
mo moral em política externa, que pode
atingir pessoas em qualquer ponto do
espectro ideológico, termina em fanatis-
mo, e aconselhava essas pessoas a presta-
rem atenção no conselho dado por Che-
kov: "Você não se tornará santo por meio
dos pecados dos outros".

Se a moralidade não deve ser o padrão
para a ação dos Estados em política exter-
na, qual deve ser? Schlesinger Jr., como
outros, acha que deve ser o interesse na-
cional. "Toda nação deve responder a al-
gum senso do seu interesse nacional, por-
que uma nação que rejeita seu interesse
nacional como fonte de sua política não
pode sobreviver".41 Evidentemente, todas
as nações, ao defender seus interesses na-
cionais, devem admitir que as demais es-
tarão fazendo o mesmo. Desde que todas
tenham interesses nacionais legítimos, é

preciso conciliá-los por meio de conces-
sões recíprocas para evitar o conflito. Se,
em vez de usar o interesse nacional como
guia para o seu comportamento, as nações
usassem princípios morais, essa concilia-
ção seria impossível, porque princípios
morais não são negociáveis nem é possí-
vel fazer concessões com eles. A percep-
ção do interesse nacional de outras nações
e o equilíbrio de poder limitam a defesa
do interesse nacional de cada uma delas.

O autor dá exemplos de como o exces-
so de "egoísmo" nacional pode claramen-
te contrariar o intereesse nacional de longo
prazo: a política externa de Adolf Hitler,
ao anexar Tchecoslováquia, Áustria e Po-
lônia, ia contra o interesse nacional da
Alemanha; a manutenção de colônias na
África e Ásia, no decorrer do século XX, ia
contra o interesse nacional de diversos
países europeus como a Grã-Bretanha e a
França. E ele conclui: "O interesse nacio-
nal, construído realisticamente, promove-
rá políticas iluminadas e não avaras".42

Assim, Mead está fundamentalmente
equivocado em seu artigo, porque ele par-
te do pressuposto de que a influência da
religiosidade sobre a formulação da polí-
tica externa americana é admissível, e pro-
cura apenas ponderar se os seus efeitos
serão positivos ou negativos. O que aqui
se defende é que a adoção da moralidade
como instrumento de ação em política ex-
terna é sempre prejudicial aos interesses
da nação que a adota e da comunidade in-
ternacional como um todo. Esses malefí-
cios são evidentemente maiores quando a
nação que escolhe dirigir sua política ex-
terna por critérios morais - e não pela de-
fesa de seu legítimo interesse nacional -, é
tão poderosa e influente como são os Esta-
dos Unidos neste início do século XXI.

Uma coisa é tentar impedir que grupos
terroristas ataquem cidades americanas,
porque os efeitos dessa agressão serão da-
nosos para a economia do país; outra é
transformar o combate ao terrorismo em
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uma cruzada contra agentes do Mal para
que os do Bem prevaleçam. Uma coisa
teria sido invadir o Iraque sob a justificati-
va de que era imprescindível para o futuro
dos EUA garantir seu acesso às reservas de
petróleo, mas o regime iraquiano poderia
manter fechadas aos americanos (e aí seria
possível debater se, de fato, essa medida
seria em defesa do interesse nacional);
outra é invadir o Iraque para disseminar
um conceito de democracia representativa
do tipo americano entre países árabes.

Uma coisa é ajudar a combater a AIDS
porque a morte de centenas de milhões de
africanos pode afetar, em última instância,
os interesses de empresas americanas ou a
posição estratégica do país naquele conti-
nente ou, ainda, porque este é um tema
relevante para um contingente significati-
vo da sociedade americana (os afro-ame-
ricanos); outra coisa é gastar bilhões de

dólares para combater a doença porque,
desse modo, poderá se reduzir a prática
de sexo fora do casamento.

Os riscos de uma política externa ame-
ricana controlada por princípios religiosos
são enormes para o mundo, e faz sentido
permanecer alerta em relação a essa possi-
bilidade. Mas, como se tentou demonstrar
antes, tal possibilidade ainda é remota.
Mesmo sob a direção de George W. Bush,
a comunidade diplomática americana
mantém-se basicamente secular e prag-
mática, e o interesse nacional continua
sendo o paradigma de sua ação. Apesar
do crescimento das igrejas evangélicas e
de sua maior participação no processo
político em geral e no de política externa
em particular, os Estados Unidos conti-
nuam sendo uma nação secular e nada
indica que essa situação possa mudar no
futuro previsível.
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