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Mito, fé, religiosidade: aspectos 
do discurso revolucionário de José 
Carlos Mariátegui 
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Resumo: Um dos aspectos mais interessantes dos escritos políticos do marxista peruano 
José Carlos Mariátegui é a reivindicação de figuras como mito, fé e religiosidade como 
elementos que integram a construção de seu discurso revolucionário. Neste trabalho, após 
situar brevemente a história do autor, pontua-se a assertiva mariateguiana da oposição de 
um mito e uma fé revolucionárias à ciência e ao racionalismo burguês, e do “ascendente 
religioso” do socialismo. Esta construção pode ser compreendida no âmbito das 
influências do pensamento de Georges Sorel e do olhar crítico de Mariátegui ao 
pensamento racionalista e decadentista do pós-guerra. Também destaca-se em Mariátegui 
um olhar sobre a religião como um conceito mais extenso e profundo, que supera sua 
identificação com o “obscurantismo”. 
Palavras-chave: José Carlos Mariátegui, mito, religião, socialismo. 

 

 José Carlos Mariátegui (1894-1930) pode ser considerado um dos principais 

intelectuais marxistas latino-americanos e também, como nos afirma Aníbal Quijano, um 

“filho de seu tempo”, um complexo tempo de transformações históricas que marcaram o Peru 

ao final do século XIX e início do XX1. Um homem jovem, franzino, acometido desde 

pequeno por enfermidades, mas que demonstrava vigoroso interesse na leitura e nos temas 

literários e, posteriormente, na vida política nacional e internacional. Ainda muito jovem, em 

1909, iniciou seus trabalhos no meio jornalístico, atuando como ajudante, linotipista e 
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1 Segundo Quijano, no período de 1894 a 1930 a conjuntura internacional é marcada pela expansão 

imperialista do capital monopólico, e pela disputa entre as burguesias norte-americana e britânica pela 

hegemonia política e econômica sobre a América Latina. No âmbito nacional peruano, ocorrem três processos: a 

implantação e consolidação do capital monopolista, sob controle imperialista, como dominante de uma complexa 

combinação com relações pré-capitalistas de produção; a reconstituição, sobre esta base, dos interesses e dos 

movimentos de classes, e de seus modos de se relacionar com o Estado; e o desenvolvimento e renovação do 

debate ideológico-político – primeiramente, entre as classes dominantes. Depois de 1919, entre estas e as classes 

exploradas e as médias (QUIJANO, 1981, p. 13-14). 
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entregador para o periódico La Prensa, até alguns anos mais tarde começar a publicar artigos 

próprios, assinados sob o pseudônimo de Juan Croniqueur, em 1914.  

 Estes eram anos de crise e de guerra mundial, e de agudização das lutas de classe na 

Europa, bem como das lutas dos trabalhadores, e do crescente descontentamento das classe 

médias, no Peru. Intensificava-se, também, o debate e o conflito político no interior das 

oligarquias do país. Se aparentemente até 1916 estes problemas não parecem ter afetado as 

reflexões de Mariátegui, nos anos seguintes se despertaria naquele jovem e auto-didata a 

preocupação com as questões políticas e sociais, intensificando seu olhar crítico sobre a 

sociedade, aspecto que estará presente inclusive em suas crônicas sobre temas mais banais, de 

forma levemente irônica (QUIJANO, 1982, p. 35). Em 1916, escreveu contribuições para a 

revista Colónida, que ajudou a fundar com César Falcón, Félix del Valle e Abraham 

Valdelomar (que eram seus companheiros em La Prensa). Também foi responsável pelas 

crônicas parlamentares do periódico El Tiempo, até 1919, o que contribuiu para que o tema da 

política nacional se tornasse praticamente absoluto em seus artigos, fortalecendo seu interesse 

sobre problemas políticos e sociais. As orientações ideológicas de Mariátegui passam a se 

definir a partir da fundação da revista Nuestra Época, à qual se liga em 1918, junto com 

outros autores que também publicavam em El Tiempo. No ano seguinte, devido a divergências 

com a orientação política que tentaram atribuir ao grupo de Nuestra Época, Mariátegui e 

Falcón fundam um novo periódico, La Razón, que surgiu apoiando amplamente a greve de 

trabalhadores e os protestos estudantis pela reforma universitária no Peru, que ocorriam 

naquele ano de 1919, ano também em que se deu o golpe que levou Augusto Leguía ao poder. 

As críticas de La Razón ao novo governo culminam no fechamento do periódico. O governo 

oferece a Mariátegui e Falcón a opção entre o cárcere ou uma viagem à Europa na qualidade 

de “agentes de propaganda” do governo peruano – na verdade, um exílio, que foi aceito por 

ambos. Em outubro de 1919, Mariátegui parte para a Europa. 

 Em relação ao período em que esteve no velho continente – especialmente na Itália – 

pode-se afirmar que Mariátegui atravessou sua principal experiência de formação política, 

estando em contato com diversos intelectuais europeus2 e observando interessantes 

movimentações políticas, como os conselhos de fábrica turinenses e o Congresso do Partido 

                                                 
2 Segundo Sylvers, na França, Mariátegui conheceu Roland e Barbusse, e o círculo da revista Clarté; na 

Itália, onde permaneceu mais tempo, conheceu os trabalhos de Gramsci, Toglitatti, Croce e, em especial medida, 

Gobetti. Considera-se, ainda, que estas influências teóricas não necessariamente dependem de relações pessoais 

diretas entre Mariátegui e estes autores, e sim em como surgiam gradualmente na obra do peruano: Sorel, uma 

das principais influências de Mariátegui, é lido por ele especialmente na Itália (SYLVERS, 1981, p. 25).  
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Socialista Italiano em Livorno, do qual houve o rompimento do setor que construiria, 

posteriormente, o Partido Comunista da Itália. O constante contato com as publicações 

italianas também teria sido fundamental para a formação política do amauta. Beigel afirmará 

que esta formação, inclusive, está marcada pelo “ordinovismo” (BEIGEL, 2005, p. 31)3. 

Escreveu vários artigos sobre as organizações políticas de massa italianas (populares, 

socialistas, comunistas, fascistas), e suas complicadas relações com o governo liberal; além de 

escrever também sobre a cultura italiana, e alguns temas internacionais4. 

 Em seu retorno ao Peru, em 1923, Mariátegui já apresenta interesse em organizar a 

ação socialista no país. O movimento estudantil e de trabalhadores já havia amadurecido 

desde as greves de 1919. Naquele ano, Mariátegui foi convidado por Victor Raul Haya de La 

Torre para participar das Universidades Populares Gonzáles Prada, onde, em junho, iniciou 

uma série de conferências intitulada posteriormente como “Historia de la Crisis Mundial”, 

iniciando sua propaganda socialista junto aos trabalhadores. Ainda em 1923, com o aumento 

da repressão Leguista e a deportação de Haya e outros atores políticos da época, Mariátegui 

assume a direção de Claridad e passa a contribuir com artigos em Variedades e Mundial, 

revistas de orientação liberal onde escrevia sobre a Revolução Russa, o fascismo, figuras da 

política europeia e tendências literárias. Em 1924, buscando maior contato com os 

trabalhadores,  em um contexto de crescimento das influências democrático-nacionalistas, 

Mariátegui reivindica a construção de um programa de Frente Única (em consonância com as 

orientações dos III e IV Congressos da III Internacional). Também, naquele ano, mantém uma 

ativa produção periodística (mesmo com o recrudescimento de sua doença), que se 

intensificaria nos anos seguintes. Em 1925, publica seu primeiro livro, La Escena 

Contemporânea, e inicia um estudo aprofundado da história econômica, social e política 

peruana. Em 1926, funda seu veículo de imprensa mais conhecido, Amauta, central para sua 

influência sobre o Peru e a América Latina daqueles tempos, sendo um veículo de debate com 

a ideologia oligárquica, e que fazia frente com o nacionalismo radical da APRA de Haya de 

La Torre, além de ser uma antena para todos os movimentos intelectuais e artísticos de seu 

tempo, dentro e fora do Peru. 

                                                 
3 O “ordinovismo” refere-se à publicação de L'Ordine Nuovo. Gramsci era um de seus principais 

idealizadores. Se não se pode falar de uma influência direta da obra de Gramsci sobre o pensamento de 

Mariátegui, pode-se dizer, pelo menos, de uma influência ordinovista na trajetória do amauta (BEIGEL, 2005, p. 

40-41).  

4 Para mais detalhes sobre o período vivido por Mariátegui na Itália, ver SYLVERS, 1981; mais 

recentemente, PERICÁS, 2010. 



 

Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina 
“Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro” 

ISSN 2177-9503 
10 a 13/09/2013 

 

 

GT 8. Marxismos latino-americanos 35 

 À partir de 1928, e até sua morte, em 1930, o trabalho de Mariátegui é marcado pelo 

amadurecimento e desenvolvimento de seu pensamento político, e pelas iniciativas de 

organização sindical e política do proletariado peruano. Neste período, a APRA já se 

apresenta como uma alternativa distinta e oposta às propostas de Mariátegui. O amauta, ao 

romper com a APRA e Haya de La Torre, funda o Partido Socialista Peruano em 1928, ano em 

que também escreve os ensaios divulgados postumamente em Defensa del marxismo, e no 

qual publica sua obra mais conhecida, 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. 

Ao mesmo tempo, organiza a Confederación General de Trabajadores del Peru, e começa a 

publicação do periódico Labor, fomentando a propaganda socialista entre os operários. Em 

1929, é designado como membro do Conselho Geral da Liga contra o Imperialismo, órgão da 

III Internacional, formalizando sua vinculação orgânica à entidade. Seu grupo é convidado 

para participar do congresso constituinte da Confederación Sindical Latinoamericana de 

Montevidéu, e da Primeira Conferência Comunista Latino-americana de Buenos Aires, 

respectivamente em maio e junho de 1929. Impossibilitado de participar destes eventos por 

motivos de saúde, Mariátegui encaminhou, por meio de outros membros do Partido Socialista 

do Peru, as teses Punto de vista antimperialista e El problema de las razas em America 

Latina, expressando posições políticas a respeito de sua concepção de partido e do caráter e 

programa estratégico da revolução peruana. Tais posições entravam em grande polêmica com 

as orientações da direção oficial da III Internacional, iniciando-se uma etapa em que 

Mariátegui e o Partido Socialista passavam a fazer parte da III Internacional, porém abrindo 

uma polêmica fundamental com sua direção oficial. 

 Ainda no fim de 1929, o governo de Leguia fecha o periódico Labor. Mariátegui 

decide, então, viajar e se estabelecer em Buenos Aires, preparando esta mudança em contato 

com outros intelectuais. Porém, a piora de sua saúde o impede desta mudança. Morre em 16 

de abril de 1930, com o reconhecimento e a homenagem de diversos sindicatos que viam nele 

um socialista revolucionário, e de diversos intelectuais da América (QUIJANO, 1982, p. 49). 

  

*** 

  

 A questão religiosa no pensamento de José Carlos Mariátegui, antes de tudo, não diz 

respeito apenas a uma tentativa de análise do fenômeno religioso, ou dos meios e formas sob 

os quais grupos de identidade religiosa atuaram na cena política analisada nos escritos do 
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amauta. Em seus escritos da década de 1920 – desde sua estadia europeia, até o ano de sua 

morte – diversos aspectos do envolvimento das religiões e dos atores religiosos com a 

sociedade e a política serão pontuados sob sua pena. Porém, uma das características mais 

atraentes e provocantes do pensamento socialista de Mariátegui diz respeito ao seu próprio 

“misticismo” e ao modo como incorpora ideias como fé, mística e religiosidade para 

reivindicar a importância da luta socialista. 

 Tratar do legado de Mariátegui a respeito da questão religiosa exige também a 

observação de que falamos de um autor cuja juventude foi profundamente marcada pela 

reflexão de fundo místico. Quijano (1982, p. 75) comenta que a experiência mística e 

religiosa, pela qual teria passado o amauta em sua juventude, influencia sua obra posterior – 

principalmente ao referir-se a uma concepção heroica da existência e à necessidade de 

fundamentos metafísicos para a ação revolucionária –, mediante um conflito não resolvido 

entre esta sua formação e a assimilação do materialismo marxista. Outros autores também 

reconhecem a importância de um elemento “religioso” na juventude de Mariátegui. Leila 

Escorsim (2006, p. 56), por exemplo, refere-se à estetização da experiência religiosa como 

núcleo do misticismo do jovem Mariátegui – estetização esta que, porém, não se reduziria ao 

fenômeno religioso, sendo, antes, uma estetização da vida social, um traço característico de 

um anticapitalismo romântico. María Wiesse (1988, p. 16), por sua vez, relembra o jovem 

Mariátegui como um místico, e cujo misticismo e religião alimentarão seu credo socialista, 

buscando a “Deus”, não na solidão da clausura, mas na dor do homem e na angústia do 

mundo. 

 Esta última citação pode ser justificada no próprio texto do amauta, quando o mesmo 

refere-se aos motivos que movem os revolucionários em busca da transformação social. Nos 

diz Mariátegui em “El Hombre y el Mito”: 

 

Nesta época, o que mais nítida e claramente diferencia a burguesia e o proletariado é 

o mito. A burguesia já não tem nenhum mito. Tornou-se incrédula, cética, niilista. O 

mito liberal renascentista envelheceu demais. O proletariado tem um mito: a 

revolução social. Dirige-se para este mito com uma fé veemente e ativa. A burguesia 

nega; o proletariado afirma. A intelectualidade burguesa entretém-se numa crítica 

racionalista ao método, à teoria, à técnica dos revolucionários. Quanta 

incompreensão! A força dos revolucionários não está na sua ciência; está na sua fé, 

na sua paixão, na sua vontade. É uma força religiosa,, mística espiritual. É a força 

do Mito. (…) Os motivos religiosos se deslocaram do céu para a terra. Não são 

divinos; são humanos, são sociáveis (MARIÁTEGUI, 2005, p. 59-60, grifos meus) 

 

 Mariátegui apresenta o mito como conceito explicativo do impulso ao combate 
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revolucionário (bastante semelhante ao que encontramos no “mito” soreliano5), o qual procura 

relacionar com a religião, conceito este em que o amauta introduz uma “nova conceituação 

ético-política e espiritual”, motivada pela “necessidade de infinito que existe no homem” 

(algo que nem a Ciência, nem a Razão, são capazes de satisfazer) e pela procura de um mito 

heroico capaz de dar sentido e “encanto” à vida (LÖWY, 2005, p. 112). Para Mariátegui, o 

homem é, tal como a filosofia o define, um animal metafísico, que não vive fecundamente 

sem uma concepção metafísica da vida: “O mito move o homem na história. Sem um mito, a 

existência do homem não tem nenhum sentido histórico” (MARIÁTEGUI, 2005, p. 57). Esta 

concepção “heterodoxa” de Mariátegui expõe uma relação de identificação entre a “Mística” - 

palavra de evidente origem religiosa – com a dimensão da luta revolucionária. 

 Há, portanto, na obra do marxista peruano, uma reflexão sobre a “dimensão religiosa” 

da empreitada socialista: “O socialismo para Mariátegui era inseparável de uma tentativa de 

re-encantar o mundo através da ação revolucionária” (LÖWY, 2006, p. 284). Para Mariátegui, 

o reconhecimento e a construção do mito é o que diferencia a incredulidade e a crítica 

racionalista burguesa, da fé dos lutadores socialistas, cujo mito é a revolução social. 

Recupera, nas ideias de Georges Sorel, a analogia entre religião e socialismo, que nas palavras 

do teórico francês estariam dispostas ao preparo do indivíduo para a construção de uma “obra 

gigantesca”. E Mariátegui, por fim, atribui à filosofia – ou melhor, uma determinada filosofia 

que em sua opinião, ensinava a necessidade do mito e da fé – a incapacidade de compreender 

a fé e o mito dos novos tempos: “os profissionais da inteligência não encontrarão o caminho 

da fé; as multidões hão de encontrá-lo”. Cabe aos filósofos entender o pensamento emergente 

da grande gesta das multidões (MARIÁTEGUI, 2005, p. 60). 

 Outra referência interessante a respeito da analogia entre a religião e o impulso 

revolucionário é registrado por Mariátegui em “Pessimismo de la realidad y optimismo del 

ideal”, fórmula encontrada no trabalho do escritor mexicano José Vasconcelos que não 

somente definiria o sentimento de uma nova geração ibero-americana frente à crise 

contemporânea, mas também corresponderia à mentalidade de uma época em que milhões de 

homens trabalhariam, com ardência mística e paixão religiosa, por criar um mundo novo: 

 

A atitude do homem que se propõe corrigir a realidade é, certamente, mais otimista 

que pessimista. É pessimista em seu protesto e em sua condenação do presente; mas 

                                                 
5 “Mito”, em Sorel, pode ser compreendido como “conjunto de imagens percebidas instantaneamente, 

instituições, capazes de evocar com a força do instinto o sentimento de luta” (GALASTRI, 2011, p. 112). 
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é otimista quanto a sua esperança no futuro. Todos os grandes ideais humanos 

partem de uma negação; porém todos são também uma afirmação. As religiões 

representam perenemente na história esse pessimismo da realidade e esse otimismo 

do ideal que neste tempo nos predica o escritor mexicano [José Vasconcelos] 

(MARIÁTEGUI, 1987, p. 34-35). 

 

 Para Mariátegui, aqueles que não se contentam com a mediocridade e com a injustiça 

são equivocadamente designados como pessimistas. Na verdade, é o otimismo que mais 

domina o espírito destes homens, entre os quais o amauta se inclui. “Não cremos que o mundo 

deva ser fatal e eternamente como é. Cremos que pode e deve ser melhor” (MARIÁTEGUI, 

1987, p. 35). Diante de uma filosofia cética, com um relativismo agudizado pelo desalento do 

pós-guerra, que marcaria a reflexão do pensamento ocidental contemporâneo, Mariátegui 

opõe o resgate de uma filosofia da ação social, sem a qual todo otimismo para o futuro seria 

vão. Esta filosofia, segundo Mariátegui, nega o absoluto, apesar de reconhecer, na história 

humana, a verdade relativa, o mito temporal de cada época, atribuindo-lhes o mesmo valor e a 

mesma eficácia que a de uma verdade absoluta e eterna. Esta filosofia “proclama e confirma a 

necessidade do mito e a utilidade da fé”. Tal filosofia cética é o que a nova geração enxergada 

por Mariátegui deseja superar: 

 

Se elabora no caos contemporâneo os materiais de uma nova mística. O mundo em 

gestação não colocará sua esperança onde a puseram as religiões do passado. “Os 

fortes se empenham e lutam, – diz Vasconcelos – com o fim de antecipar um tanto a 

obra do céu”. A nova geração quer ser forte (MARIÁTEGUI, 1987, p. 37). 

 

 Para González Martínez (1994, p. 149) é interessante notar, pela perspectiva que 

introduz, o paralelismo que faz Mariátegui entre a religião e a política a propósito da dialética 

entre “ideal” e “forma histórica”, permitindo confrontar “a essência dos princípios” das 

instituições e a realidade concreta de suas construções sociais. Na democracia burguesa, esta 

contraposição se manifestaria pateticamente, exibindo apenas as formas esvaziadas de sua 

verdadeira essência democrática. Tal manipulação dos princípios originais afetaria, de 

semelhante modo, os ideais religiosos e políticos que incidem na vida humana. “Tão certo é 

isto”, afirma o amauta, “que o homem, praticamente, na religião e na política, acaba por 

ignorar o que em sua igreja ou em seu partido é essencial para sentir unicamente o que é 

formal e corpóreo” (MARIÁTEGUI, 1987, p. 39). 

 Como tento demonstrar, o mito e a fé são figuras emblemáticas e bastante presentes 

nas reflexões de Mariátegui acerca da vontade e do espírito revolucionário. Tal ideia aparece 
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com uma aparente concentração em escritos de 1925, publicados especialmente em El Alma 

Matinal sob o tópico “La Emocion de Nuestro Tiempo”6. Porém, alguns de seus escritos nos 

anos seguintes continuam a valorizar esta imagem. No prólogo, por exemplo, que escreve a 

Tempestad em los Andes, de Luis Valcárcel, Mariátegui comenta a existência, neste texto, de 

mitos que orientam a defesa de uma revolução que restitua o indígena em sua posição na 

história nacional peruana, por parte de Valcárcel. E continua:  

 

E desde que o alto espírito de Georges Sorel, reagindo contra o medíocre 

positivismo de que estavam contagiados os socialistas de seu tempo, descobriu o 

valor perene do mito na formação dos grandes movimentos populares, sabemos bem 

que este é um aspecto da luta que, dentro do mais perfeito realismo, não devemos 

negligenciar nem subestimar” (MARIÁTEGUI, 1927, p. 14). 

  

 Outro escrito relevante de Mariátegui, Defensa del Marxismo7, traz este elemento da 

fé, além da vontade e da convicção heroica e criadora, que acentua e impulsiona as palavras e 

atos do marxismo. Criticando aqueles que apenas enxergam no marxismo um aspecto 

determinista, o amauta afirma o caráter voluntarista do socialismo que, na verdade, não seria 

menos evidente, embora certamente menos compreendido pela crítica, do que seu fundo 

determinista. Mas para valorizar este caráter voluntarista, bastaria seguir o desenvolvimento 

do proletariado, desde Marx e Engels atuando em Londres, nos princípio da III Internacional, 

até a insurgência do primeiro Estado socialista, a URSS: “Nesse processo, cada palavra, cada 

ato do marxismo é acentuado pela fé, pela vontade, pela convicção heroica e criadora – cujo 

impulso seria absurdo buscar em um medíocre e passivo sentimento determinista” 

(MARIÁTEGUI, 2011, p. 62). 

 Além do mito e da fé, outra figura curiosa dos escritos do amauta é a agonia, 

detalhada em sua análise do trabalho e pensamento de Miguel de Unamuno (La agonía del 

Cristianismo, de dom Miguel de Unamuno, 1926). Ali, Mariátegui nos explica que Unamuno 

recupera a acepção original do termo agonia, que significaria luta. Seria este o caráter do 

cristianismo analisado por Unamuno: mais do que doutrina, o cristianismo era vida, luta, 

agonia. Porém, se o cristianismo apresenta este caráter voluntariamente combativo, ideal, para 

                                                 
6 Cabe lembrar, organização esta feita pelo editores da coleção “Obras completas de José Carlos 

Mariátegui”, publicada pela Empresa Editora Amauta, cuja primeira edição é de Abril de 1950. 

7 Conjunto de artigos escritos e publicados por Mariátegui entre julho de 1928 e junho de 1929 nas 

revistas Mundial e Variedades, que foram reunidos posteriormente sob o título de Defensa del Marxismo e 

publicadas nos números 17 a 24 da revista Amauta. Informações dos Editores da coleção “Obras Completas de 

José Carlos Mariátegui”. Ver MARIÁTEGUI, 1988a, p. 7-8. 
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Unamuno o marxismo cai no erro de crer que os homens são determinados pelas coisas. E 

Mariátegui rebate esta ideia trazendo o marxismo para junto do conceito de agonia, podando-

o de quaisquer elementos deterministas. Para o amauta, Marx deveria ser lido em si mesmo, 

através de uma exegese de seu “espírito”, e não apenas da “letra”. Aqueles que teriam 

continuado o espírito de Marx não eram os teóricos da mais-valia, que não acresciam à sua 

doutrina, mas os revolucionários tachados de heresia (como Georges Sorel, cita Mariátegui), 

que ousaram enriquecer e desenvolver as consequências do ideal marxista: “O 'materialismo 

histórico' é muito menos materialista do que comumente se pensa”. Há em Mariátegui uma 

tentativa de interpretação do marxismo como uma espiritualidade agônica, uma concepção de 

vida que “contém mais espírito revolucionário do que muitas toneladas de literatura 

socialista”: 

 

Estou seguro de que, se Unamuno meditar mais profundamente sobre Marx, 

descobrirá no criador do materialismo histórico não um judeu saduceu, materialista, 

mas antes, tal como Dostoievski, um cristão, uma alma agônica, um espírito 

polêmico. (…) “Eu sinto – escreve Unamuno – a política elevada à altura da 

religião, e a religião elevada à altura da política”. Com a mesma paixão falam e 

sentem os marxistas, os revolucionários. Aqueles nos quais o marxismo é espírito, é 

verbo. Aqueles nos quais o marxismo é luta, é agonia (MARIÁTEGUI, 1985, p. 

120). 

 

 Nota-se em Mariátegui, portanto, a atribuição de uma importância bastante 

significativa a figuras como mito, fé e religião no construto de seu discurso revolucionário. 

Relega ao próprio marxismo, inclusive, um aspecto “ideal”, e orienta o olhar sobre os 

movimentos políticos no sentido de identificar os mitos que os movem, especialmente 

buscando apontar o mito que deve mover a luta do proletariado – como já expressado, a 

revolução social. Cabe lembrar, também, que é compreensível que esta retórica esteja situada 

no interior de uma crítica do racionalismo liberal. Como já vimos, muitas das críticas de 

Mariátegui são dirigidas a uma burguesia incrédula, decadente, destituída de um “novo mito” 

que a impulsione, e cujo racionalismo e ciência são incapazes de oferecer caminhos para a 

humanidade. Diante da desilusão racionalista, Mariátegui reivindica a necessidade de um 

“reencantamento do mundo” como resposta às promessas acumuladas e incumpridas pela 

modernidade, especialmente ao término da Primeira Guerra mundial (GONZÁLEZ 

MARTÍNEZ, 1994, p. 146). 

 Outro aspecto dos escritos de Mariátegui que dialoga com a maneira como o autor lida 

com a idéia de mística e religião, em sua relação de semelhança com o desejo revolucionário 
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socialista, é sua rejeição à crítica anticlerical dos representantes do “livre-pensamento”. Estas 

críticas encontram-se, fundamentalmente, em sua obra mais conhecida, os 7 Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana (1928). Na visão do amauta, esta crítica se contentava 

com uma estéril e sumária extinção de todos os dogmas e igrejas, em favor do dogma e da 

igreja de um “livre-pensamento” ortodoxamente ateu, laico e racionalista. Pelo contrário, o 

conceito de religião abarcava maior extensão e profundidade: 

 

[Este conceito] não reduz a religião a uma igreja ou um rito. E reconhece às 

instituições e sentimentos religiosos uma significação muito diversa da que 

ingenuamente lhe atribuíam, com radicalismo incandescente, pessoas que 

identificavam religiosidade e “obscurantismo” (MARIÁTEGUI, 2007, p. 134). 

 

 A crítica revolucionária não contesta às religiões, e nem mesmo às igrejas, seus 

serviços à humanidade, nem seu lugar na história. Com esta observação é que Mariátegui 

procede à análise do “fator religioso”, no sentido de compreender a importância deste aspecto 

na organização da sociedade incaica, no papel da Igreja Católica no Peru, e nos modelos de 

organização da vida social e econômica implicadas tanto na América Latina católica quanto 

na Anglo América protestante.  

 É interessante notar que o amauta reivindica para o materialismo histórico uma 

orientação que não se volta ao simples discurso crítico da religião, mas à compreensão das 

formas eclesiásticas e doutrinas religiosas como peculiares e inerentes ao regime econômico e 

social ao qual se vincula, que a sustenta e produz. A consequência, segundo Mariátegui, é que 

a preocupação do materialismo histórico deve ser o de transformar o regime econômico e 

social, e não as formas e doutrina religiosas. E arremata: “A mera agitação anticlerical é 

estimada pelo socialismo como um diversivo liberal burguês” (MARIÁTEGUI, 2007, p. 159). 

 

*** 

 

 Procurou-se aqui apresentar não simplesmente o modo mariateguiano de se olhar 

sobre a religião, mas especialmente de se valer das figuras de “raiz” religiosa para organizar 

as diretrizes de um discurso revolucionário. Grande parte deste aspecto da escrita política do 

amauta pode ser atribuída à permanência de indagações e reflexões de fundo místico, 

originárias em sua juventude, ao longo de seus escritos mais maduros, na década de 1920; por 

outro lado, a reivindicação do mito em conexão com uma práxis revolucionária pode ter suas 
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fontes investigadas também na admiração que Mariátegui nutria pelas ideias de Geoges Sorel, 

notório teórico do “sindicalismo revolucionário”. 

 Na amplitude dos escritos de José Carlos Mariátegui, porém, as reflexões que versam 

sobre este tema não se restringem, como já se buscou demonstrar, ao uso das figuras 

“religiosas” como analogias do fomento do espírito revolucionário. Também existe em 

Mariátegui uma preocupação de análise histórica concreta das instituições e atores religiosos 

no campo político e social. O cristianismo e o catolicismo recebem, especialmente uma 

importante atenção. Por ocasião de seu período de exílio na Itália, e após seu retorno, 

Mariátegui publicou artigos relevantes a respeito da participação dos católicos na política 

italiana – é o caso, por exemplo, da análise do Partido Popular, e das relações entre o Vaticano 

e o regime fascista liderado por Benito Mussolini. A Igreja Católica também é bastante 

lembrada nos estudos que Mariátegui promove sobre a atuação desta instituição na política e 

organização das sociedades europeia e latino-americana: o papel das grandes conquistas e da 

política eclesiástica – por exemplo, no Perú – e como ator de uma política reacionária em 

países como a própria Itália, e também o México. 

 Aliás, é interessante perceber como o olhar do amauta sobre o cristianismo assume 

diferente perspectiva daquela designada ao catolicismo. O exemplo da análise do trabalho de 

Unamuno nos remete à referência do cristianismo como agonia, luta, ideias amistosas para 

Mariategui, que não apenas concorda que o cristianismo deve ser visto sob esta lente, como 

também toda religião, todo evangelho. Por outro lado, a Igreja Católica é vista sob um olhar 

crítico. Ao comentar as práticas e discursos da hierarquia católica contra as mudanças 

promovidas pelo governo instituído na chamada Revolução Mexicana (1917), em especial as 

mudanças constitucionais relativas ao ensino e ao culto. O catolicismo, insurgido contra estas 

mudanças, reivindicaria o postulado da liberdade religiosa, uma premissa liberal que, na pena 

dos católicos, parece apontar suas contradições e seu oportunismo: 

 

A Igreja invoca desta vez no México um postulado liberal: a liberdade religiosa. Nos 

países onde o catolicismo conserva seus foros de confissão do Estado, rechaça e 

execra este mesmo postulado. A contradição não é nova. Desde vários séculos a 

Igreja aprendeu a ser oportunista. Não se apoia tanto em seus dogmas como em 

suas transações. E, por outra parte, o ilustre polemista católico, Louis Veinllot, 

definiu há tempos a posição da Igreja frente ao liberalismo em sua célebre resposta a 

um liberal que se surpreendia de ouvir-lhe clamar por liberdade: “Em nome de seus 

princípios, lhe exijo; em nome dos meus, lhe nego” (MARIÁTEGUI, 1988b, p. 45, 

grifos meus). 
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 Estas menções nos protegem do risco de vislumbrarmos em Mariátegui um defensor 

acrítico da religião. Mas seus trabalhos permitem enxergar um caminho diferente no conjunto 

do pensamento marxista, que não renega à religião sua importância histórica, nem deseja 

fomentar um debate filosófico que oponha o materialismo histórico à religião em geral. Isto 

parece bastante claro na medida em que comparamos as palavras de Mariátegui às de figuras 

capitais da história do marxismo que se debruçaram sobre o tema. Engels nos afirmava que, 

por ser a religião um “reflexo fantástico” das potências externas à existência dos homens, das 

relações econômicas e sociais de produção e exploração de classe, ela estaria sujeita à 

extinção na medida em que os homens se livrassem da servidão e se apropriassem da 

produção: a religião não existiria mais porque esta nova sociedade, transformada, não teria 

mais o que “refletir” (ENGELS, 1975, p. 180); Lenin, provavelmente o mais ácido crítico 

marxista da religião, observava nela uma espécie de “aguardente espiritual de má qualidade, 

em que os escravos do capital afogam sua figura humana”, e que a religião é “uma das coisas 

mais repugnantes que existem abaixo do céu” (LENIN, 1979, p. 5-6; 12-13). É justo lembrar 

que tanto Engels quanto Lenin não recusam a liberdade de crença como um dos princípios 

que norteiam o projeto político revolucionário que defendem. Não obstante, não abrem mão 

do fomento de um debate teórico que afirme a superioridade do materialismo histórico diante 

das ideias religiosas, e o destino inexoravelmente decadente das religiões. 

 Para Mariátegui, aparentemente, esta questão não está colocada. De sua parte, 

Mariátegui vai além da identificação da religião com o “obscurantismo”. Afirma a amplitude 

deste conceito, e se opõe às críticas racionalistas e anticlericais, cuja origem identifica no 

liberalismo burguês. Enquanto se vale do mito, da fé e da religiosidade para alimentar seu 

propósito revolucionário, também é cuidadoso para promover análises e críticas das 

manifestações históricas e políticas dos atores e instituições religiosas. “O fator religioso”, 

capítulo publicado em 7 ensayos, é um excelente exemplo de tentativa de explicação da 

intervenção da concepções religiosas e do papel cumprido pela religião na vida social e no 

desenvolvimento da história do Peru (RIVERA, 1985, p. 37). E mais do que um um teórico 

original, um marxista “heterodoxo”, Mariátegui deve ser olhado como um revolucionário, 

uma alma agônica e profundamente inspiradora, cujas hipóteses parecem fundamentais para a 

compreensão de fenômenos políticos como a participação de cristãos nos movimentos 

revolucionários latino-americanos, o desenvolvimento da teologia da libertação, e a “mística 

revolucionária” de movimentos sociais como o MST ou o EZLN (LÖWY, 2005, p. 114). 
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