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Entendemos como “cultura política”, a multiplicidade de práticas, crenças, ideais, 

normas e instituições políticas existentes em determinados contextos históricos. 

Segundo a concepção emprestada de Giacomo Sani, a expressão “cultura política” 

designa um conjunto de atitudes, normas, crenças, que podem ser largamente 

partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como objeto 

fenômenos políticos. Além disso, Sani ressalta que a cultura política de uma sociedade 

é normalmente constituída por um conjunto de subculturas, isto é, por um conjunto de 

atitudes normas e valores diversos, amiúde em contraste entre si.1 Todavia, de modo 

distinto do autor, acreditamos na existência de várias culturas políticas presentes em 

uma sociedade. O sentido do American way of Life, por exemplo, é objeto de disputa 

entre diversas culturas políticas que, por sua vez, são compostas por um conjunto de 

subculturas ligadas, por exemplo, à religião, a economia e ao anticomunismo, dentre 

outros.2 

 De modo mais abrangente, Jean-François Sirinelli designa a noção de cultura 

política como sendo aquela que trata de uma espécie de código e de um conjunto de 

referentes, formalizados no seio de um partido ou, mais largamente, difundidos no seio 

de uma família ou de uma tradição políticas.3 Aprofundando a definição de Sirinelli, 

Serge Berstein chama a atenção para dois aspectos nela presentes: a importância do 

papel das representações na definição de uma cultura política e o caráter plural das 

culturas políticas. Além disso, Berstein aponta que em uma cultura política podem 

constar os seguintes elementos: a) uma base filosófica ou doutrinal; b) uma leitura 

comum e normativa do passado histórico com conotação positiva ou negativa; c) uma 

concepção da sociedade ideal tal como a vêem os detentores dessa cultura; d) um 
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discurso codificado em que a utilização de “palavras-chave” ou fórmulas repetitivas são 

portadoras de significação; e) conjunto de ritos e símbolos.4 Elementos, sem dúvida, 

constituintes do American way of Life, como veremos adiante. 

 O breve apontamento sobre a noção de cultura política visa salientar um aspecto 

presente no ideário cultural e político estadunidense e fundamental para o 

entendimento de algumas mensagens bastante difundidas em meados do século XX: a 

gênese e dinâmica do que se denomina de “religião civil” e como ela influi na 

percepção de que o comunismo era um mal que precisava ser rechaçado. 

 Para muitos estadunidenses, sua independência, o governo republicano e a sua 

Constituição são vistos como sinais da Divina Providência, criando-se assim um elo 

entre a República e o Plano de Deus que se corporifica em um tipo de “religião civil”.5 

De acordo com a literatura que trata do tema, o universo cultural estadunidense só 

poderia ser compreendido se observado o significado da “religião civil” como um 

cimento identitário que concebe a vida estadunidense como a realização, a ligação, 

entre o Velho e o Novo Testamento. De todo modo, há que se considerar, que a 

religião civil varia substancialmente em forma e intensidade, assumindo diferentes 

características dependendo do contexto.  

 De acordo com Derek H. Davis, a existência de uma “religião civil” nos EUA é 

amplamente aceita entre a comunidade acadêmica estadunidense. Todavia, o autor 

distingue ao menos duas grandes vertentes do fenômeno, uma liberal e outra 

conservadora.  

 A versão conservadora identifica os EUA como uma nação escolhida. Nessa 

interpretação, a forma de governo estadunidense goza de uma legitimidade duradoura 

devido à sua criação pelos Founding Fathers que, por sua vez, foram inspirados pela 

Providência Divina. A versão liberal, segundo Davis, também está essencialmente 

relacionada a valores religiosos, mas de forma distinta. Embora alguns “porta-vozes 

liberais” estabeleçam relações explicitas com a visão religiosa dos Founding Fathers ou 

acreditem que os EUA é a “nação escolhida”, predomina nessa versão a idéia de que 
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todas as nações são consideradas iguais perante Deus.6 De todo modo, influenciadas 

por seitas protestantes, ambas dão às relações humanas uma forte conotação 

religiosa, o que confere um lugar singular à cultura estadunidense no mundo. Para 

Davis, o entendimento da sociedade estadunidense passa, necessariamente, pela 

compreensão de três elementos incrustados em seu etos, a separação da Igreja e 

Estado, a integração da religião e da política, e a acomodação da religião civil.7 

 Em uma perspectiva de longa duração, segundo alguns historiadores, na história 

estadunidense é possível notar a existência de grandes visões, interpretações de mundo 

que dominaram sucessivamente aquela sociedade. Contudo, essas diferentes 

estratificações tampouco se sucederam de maneira exata, elas teriam muito antigas ou 

não, se sobreposto umas às outras. Uma delas seria a aparente contradição de homens 

como Thomas Jefferson, John Quincy Adams e George Washington; ou seja, os 

chamados “Pais Fundadores” – Founding Fathers (levam essa denominação por estarem 

ligados diretamente ao processo de formação dos EUA) estavam convictos de que os 

estadunidenses eram um povo escolhido, achavam que estavam em uma “Nova 

Jerusalém” que havia sido guardada por Deus para a sua gente. 8 

 Por outro lado, influenciados pelas leituras de clássicos romanos, temiam que a 

sua República não durasse muito tempo, dado a natureza humana; pois se eram um 

povo abençoado, contraditoriamente, achavam-se constantemente ameaçados por 

querelas humanas.9 Tal crença estava fundada no etos protestante estadunidense que 

disseminou uma imagem negativa do Império Romano, assim como de sua sucessora, 

a Igreja Católica Romana. Para Sacvan Bercovitch, a influência religiosa na política 

estadunidense aparece de forma mais clara na retórica assentada na Bíblia e na forma 

pela qual os estadunidenses retornam a essa retórica em épocas de crise, como uma 
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Brasileira, 1992. p. 229 e CHOMSKY, Noam. Novas e velhas ordens mundiais. São Paulo: Scritta, 
1996. p. 46. 
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fonte de coesão e continuidade.10 Um exemplo de que as culturas políticas suprem ao 

mesmo tempo uma leitura comum do passado e uma projeção no futuro vivida em 

conjunto.11 

 A ambivalência presente nas crenças dos Founding Fathers, não explica a 

Guerra Fria, tampouco a política interna estadunidense. Trata-se, pois, de apenas um 

aspecto presente em uma de suas culturas políticas, e que não se atém, via de regra, 

na oposição à União Soviética. Antonio Gramsci já havia alertado, para um erro que se 

cai freqüentemente na análise histórica, o de “não saber encontrar a relação entre o 

”permanente” e o “ocasional”, caindo-se assim ou na exposição de causas remotas, 

como se fossem aquelas imediatas, ou na afirmação que as causas imediatas são as 

únicas causas eficientes”. Ou seja, de uma parte se supervalorizam as causas 

mecânicas, da outra, o elemento “voluntário” e “individual”.12 Ao abordar as 

origens da democracia ocidental, que hoje, seriam mais identificadas com Atenas do 

que com a República Romana, Michael Lind à guisa de sua argumentação, observa 

que os protestantes estadunidenses (...) viam os romanos da Antiguidade como um 

povo malévolo e libertino cujo passatempo favorito era ver cristãos sendo dados de 

alimento aos leões no Coliseu.13 E continua aduzindo que, sob esse aspecto, 

 
 

A lição a ser tirada da história romana parecia ser clara: se você se 
divertir demais, será aniquilado por invasores bárbaros e vulcões em 
erupção. Na América protestante, Roma simbolizava não apenas a 
imoralidade pagã, mas também o grande governo tirânico. A 
comparação entre as concessões feitas pelo governo à população e o 
"pão e circo" oferecidos por Roma às massas depravadas e 
indisciplinadas se tornou parte do repertório padrão da retórica 
conservadora americana.14 
  
 

 Curiosamente, na retórica anticomunista também podem ser encontradas 

relações entre a URSS, a decadência, e a corrupção que supostamente fizeram ruir o 
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12. Cf. GRAMSCI apud CERRONI, Umberto. Existe uma ciência política marxista? In: BOBBIO, Norberto 

et al. O Marxismo e o Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 57. 
13. Cf. Michel Lind. A segunda queda de Roma. Folha de São Paulo, 08 out. 2000. 
14. Idem, Ibidem.  
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Império Romano.15 Max Lerner observou que se os EUA eram Roma, obviamente os 

bárbaros seriam protagonizados pelos comunistas. As representações estadunidenses 

sobre os soviéticos (como, por exemplo, o seu estatismo, a sua rígida unidade 

doutrinal, sua obsessão ideológica, seu conformismo social), freqüentemente os 

descrevia como bárbaros que estariam à espreita preparados para a qualquer chance 

de infiltração pelas frestas das defesas do “Império”.16 

 No entanto, os paralelos entre os EUA e o Império Romano elaborados por 

pensadores estadunidenses não se reduzem às perspectivas supracitadas. De acordo 

com Lerner, os estadunidenses repetidamente estabeleceram comparações como, a 

amplitude do poder mundial, por terra e mar; o orgulho pelas instituições republicanas; 

os conflitos entre um partido oligárquico e um popular, recriminação política e 

acusações de conspiração, dentre várias outras.17 

 De acordo com Michael H. Hunt, durante os seus anos na Casa Branca, Harry S. 

Truman se inspirou em personagens e impérios famosos, a ponto de torná-los um 

espelho para si mesmo e para sua geração. Truman estava convencido de que as 

provocações soviéticas representavam uma renovação do impulso imperialista que 

sempre foi dirigido por déspotas orientais. Para ele, Stalin era não somente o herdeiro 

de Marx e Lênin, mas também de Genghis Khan, Tamerlane, Ivan o Terrível, e Pedro o 

Grande. Mais uma vez as “hordas orientais”, naquele momento representadas pelos 

soviéticos, ameaçavam as forças da paz, cristandade, honra e moralidade. Os EUA, 

abençoados com o “maior governo e que jamais foi concebido pela mente humana”, 

poderiam liderar essa resistência. Se por um lado, o iminente conflito com a potência 

Comunista, acreditava Truman, se assemelhava as grandes rivalidades sobre as quais 

ele havia lido, por outro, também poderia trazer conseqüências de significados sem 

precedentes: “Nós estamos diante da mais terrível responsabilidade que nenhuma 

nação jamais teve. Desde Darius I da Pérsia, Alexandre o Grande, Hadrian de Roma, 

Victória da Inglaterra, nenhuma nação ou grupo teve nossas responsabilidades”. Esta 

era a tarefa dos estadunidenses, que se tornaram grandes, mas renunciaram o auto-

engrandecimento “para salvar o mundo do totalitarismo.”18 

                                                
15. Cf. HENDERSHOT, Cyndy. From trauma to paranoia: Nuclear weapons, science fiction, and history. 

Mosaic: a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Winnipeg, v. 32, n. 4, p.77, dec. 1999. 
16. Vide: Cf. LERNER, Marx. America as a civilization. New York: Simon and Schuster, 1957. v. 2, p. 934-

950. 
17. Idem, p. 934-935. 
18. Vide: HUNT, Michael H. Ideology and U.S. Foreign Policy. New York: Yale University Press, 1987. p. 

156-158. 
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 Segundo Hunt, Truman acreditava e afirmava que a sua tarefa pessoal como 

líder era:  

 
 

um esforço para alcançar o sublime exemplo dos heróis alocados em 
seu panteão republicano: Aristides, Cincinnatus, Cato o Jovem, e 
Washington. Como eles, ele comandava em um tempo de adversidades. 
Ele também lutava contra as forças perversas que arruinaram as 
cidades estado da Grécia e a República Romana. A principal tarefa em 
suas mãos era “mobilizar o povo que acredita em um mundo moral 
contra os bolcheviques materialistas”. Mas a visão estadunidense, ele 
temia, estava se tornando “turva pela ambição, pelo egoísmo e pela 
sede de poder”.19 

 
 

 Para Dianne Kirby, durante a gestão de Truman, a religião foi uma arma 

estratégica amplamente anunciada como a melhor maneira de se evitar que o Ocidente 

fosse contaminado pelo Comunismo. A autora sustenta que a gestão Truman, 

considerou, até mesmo, a congregação do World Council of Churches, do Dalai Lama, 

e de líderes mulçumanos, em uma “frente de batalha anticomunista religiosa”.20 

 O sucessor de Truman na presidência dos EUA, Dwight Eisenhower, também 

associava constantemente Deus ao seu país, e encorajava outros presidentes a fazer o 

mesmo. “O reconhecimento do Ser Supremo é a primeira, e a mais básica expressão 

do Americanismo”, observou o presidente. “Sem Deus, não pode haver forma 

americana de governo, tampouco um modo de viver americano”.21 Eisenhower não 

apenas considerava a democracia como a tradução mais pura da fé religiosa em 

termos políticos, como também acreditava que “o Todo Poderoso tinha um definitivo e 

direto interesse no dia-a-dia e no progresso desta nação.”22 De acordo com Ronald 

Oakley, as implicações do interesse divino nos EUA eram óbvias para milhões que, 

seguindo a liderança do presidente, “equacionavam Cristianismo com Americanismo e 

viam um mundo limitado a uma batalha de vida e morte entre o comunismo herege e a 

democracia cristã”.23 

                                                
19. Idem, Ibidem, p.157. 
20. Cf. KIRBY, Dianne. Harry Truman’s Religious Legacy. In: _____. Religion and the Cold War. New 

York: Palgrave Macmillan, 2003. p. 77-78. 
21. Cf. CANIPE, Lee. Under God and anti-communist: How the pledge of allegiance got religion in cold 

war America. Journal of Church and State, Waco, v. 45, ed. 2, p. 308, Spring 2003. 
22. Cf. NEW York Times, New York, p.14, 6 oct. 1952. 
23. Cf. OAKLEY, Ronald. Apud CANIPE, op.cit., p. 310. 
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 Esse pequeno resumo do sentido que muitos estadunidenses davam ao seu 

governo, colabora não somente para a compreensão do que Robert N. Bellah 

denominou de “religião civil”, mas também para a constatação da existência de 

processos mais ou menos antigos, cujos afloramentos poderiam se manifestar até hoje, 

sendo a Guerra Fria uma dessas manifestações.  

 O tempo em que uma cultura se desenvolve é longo e os canais pelos quais ela 

se difunde são amplos. Para Serge Berstein, eles se propagam através de três 

segmentos: a família, instituições educacionais e os meios de comunicação.24 Com 

efeito, observamos que nos filmes anticomunistas repercutem, com modificações 

variáveis, muitas das grandes visões que dominaram sucessivamente a vida 

estadunidense, e que elas foram reproduzidas ou questionadas por diversos veículos de 

comunicação que estavam inseridos no mesmo circuito comunicacional dos filmes 

estadunidenses, como jornais, rádio e revistas. Uma dessas idéias é a contradição dos 

pais fundadores, por um lado crentes na terra prometida e, por outro, pessimistas em 

relação ao futuro dos EUA.  

 Nesse sentido, concordamos com a afirmação de Cecília Azevedo, de que: 

  
 

nenhum estudo sobre o imaginário político norte-americano pode ignorar 
a verdadeira obsessão em torno dos propósitos nacionais, a convicção 
tão fortemente arraigada de que os EUA, por sua elevada moralidade 
cívica e política (...) inigualáveis, receberam da Providência a missão 
excelsa de redimir os povos não democráticos e desenvolvidos do 
planeta.25 
 

 
 Nessa mesma direção, de acordo com Russel Nye, a busca por uma precisa 

definição do seu propósito nacional, e de sua absoluta convicção da existência de um 

propósito, fornece uma das mais poderosas correntes para o desenvolvimento do que 

se pode chamar de uma ideologia estadunidense, perfeitamente adequável à 

denominada “ideologia orgânica”, proposta por Antonio Gramsci.26 Para Nye, nenhuma 

nação na história moderna foi tão consistentemente dominada, quanto os EUA, pela 

crença de que tinham uma missão particular no mundo, e de que sua contribuição seria 

única.27 

                                                
24. Cf. BERSTEIN, op. cit., p. 356-357. 
25. Cf. AZEVEDO, Cecília. Em nome da “América”: Os corpos da paz no Brasil (1961-1981). São Paulo, 

1999. Tese (Doutorado em História) – USP. 1992. p. 31. 
26. Cf. GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da História. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. p. 62-63. 
27. Cf. NYE, Russel Apud ZELINSKY, op. cit., p. 236.  
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 A crença de que o papel dos EUA é não somente salvaguardar a liberdade e 

democracia, mas também exportá-las para todos os povos pode ser compreendida 

através da noção de “Destino Manifesto”. Como assevera Cecília Azevedo, ao longo do 

século XX, houve uma percepção consolidada na sociedade estadunidense de que as 

suas instituições teriam sido gestadas através da liberdade e democracia, valores que, 

sem qualquer acanhamento, assumiam terem inventado. Acreditavam que ao 

perseguirem seu destino, estariam disseminando as bênçãos de sua organização 

social e política e, portanto servindo à causa da humanidade.28 A noção messiânica de 

“Destino Manifesto”, herdada do puritanismo dos Founders Fathers, vem não somente 

ao encontro da prioridade conferida por alguns aos princípios e à moral, mas também 

aos imperativos reais da defesa do “mundo livre” invocados por outros. À vista disso, 

torna-se clara a assertiva de E.P. Thompson de que a história é uma disciplina do 

contexto e do processo: todo significado é um significado-dentro-de-um-contexto e, 

enquanto as estruturas mudam, velhas formas podem expressar funções novas, e 

funções velhas podem achar sua expressão em novas formas.29 

  No início da década de 1950 houve um intenso renascimento religioso nos EUA. 

O personagem mais visível do novo boom religioso certamente foi o evangelista Billy 

Graham, que freqüentemente abordava a oposição entre a “América Cristã” e a “Rússia 

Infiel” em seus sermões. Graham, em um de seus inúmeros sermões sobre a ameaça 

representada pelo comunismo, afirmou, por exemplo, que os valores estadunidenses 

tradicionais eram o escudo mais eficiente contra “a religião de Satã”, isto é, o 

Comunismo.30 

 A polaridade entre a fé e a incredulidade, crucial na retórica anticomunista, foi 

apresentada em muitos filmes produzidos naquele momento. A justaposição entre 

religião e comunismo, ligada ao medo de uma destruição nuclear, alimentou profecias 

apocalípticas feitas por pastores famosos, como Graham, que alertava aos seus fiéis 

para que fizessem as pazes com Deus antes que fosse tarde demais.31 Os filmes 

desempenharam uma parte significativa na mediação dessas idéias, à medida que 

                                                
28. Cf. AZEVEDO, Cecília. As contradições e os limites da “americanização” da América Latina: os 

Corpos da Paz no Brasil. In: BARBERO, Maria I.; REGALSKY, Andrés M. (Ed.) Americanización: 
Estados Unidos y América Latina em el siglo XX. Buenos Aires: EDUNTREF, 2003. p. 219-220. 

29. Cf. THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Ed.Unicamp, 1995. 
p. 243. 

30. Cf. HENDERSHOT, Cyndy. Anti-Communism and Ambivalence in Red Planet Mars, Invasion USA, 
and The Beast of Yucca Flats. Science Fiction Studies, v. 28, part. 2, p.181-182, jul. 2001. 

31. Cf. SHAW, Tony. Martyrs, Miracles, and Martians Religion and Cold War Cinematic Propaganda in the 
1950s. Journal of Cold War Studies, v. 4, n. 2, p. 16, 2002. 
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combinavam uma forma extremamente popular de informação e lazer com 

representações sobre o fim da humanidade. 

 O modo como a religião foi utilizada em discursos anticomunistas, ou vice-versa, 

encontra em Billy Graham seu ápice caricatural. Em 1950, então estrela da militância 

evangélica anticomunista, chegou a pregar para soldados estadunidenses em 

acampamentos na Coréia, insistindo que a Guerra Fria era uma confrontação entre o 

povo de Deus e uma religião inspirada pelo demônio que declarara guerra ao Altíssimo: 

o Comunismo. De acordo com Cecília Azevedo, os cultos de Graham continham forte 

apelo nacionalista, incluindo a venda de bônus de guerra, recolhidos ao som do hino 

nacional, e até mesmo a apresentação de um cavalo, de nome “McArthur”, que se 

ajoelhava diante da Cruz.32  

 De acordo com Lee Canipe, em 1954, uma pesquisa do Gallup indicou que 79% 

dos estadunidenses eram membros de alguma igreja, e 96% acreditavam em Deus. 

“Este renascimento religioso”, afirmou Billy Graham, “pode restaurar nossa histórica 

herança, criar vigor e consciência moral, trazer de volta a santidade às nossas casas 

(...), e fortalecer as muralhas da liberdade”.33 A religião, não era apenas boa para a 

alma, também era boa para os EUA e para o American way of Life.  

 Por meio desses processos históricos, nas décadas de 1940 e 1950, pode-se 

entender melhor à luz dos acontecimentos sócio-políticos como e por que o 

anticomunismo se deflagrou naquela sociedade com tanta rapidez, sobretudo no pós-

guerra, quando o povo escolhido, mas em constante ameaça, bradava contra o 

comunismo na cruzada pela “salvação do mundo”.  

 

                                                
32. Cf. AZEVEDO, Cecília. A santificação pelas obras: experiências do protestantismo nos EUA. Tempo: 

Revista do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Niterói: Sette Letras, n. 
11, p. 117, 2001. 

33. Cf. CANIPE, Lee. Under God and anti-communist: How the pledge of allegiance got religion in cold 
war America. Journal of Church and State, Waco, v. 45, ed. 2, p. 304-305, Spring 2003. 


