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GT 2 – Os Marxismos

Mito, religiosidade e socialismo nos escritos de José Carlos Mariátegui

Sydnei Melo*

José Carlos Mariátegui (1894-1930) é um dos intelectuais marxistas mais importantes 

que a América Latina abrigou. O caráter inventivo e, poderíamos dizer também, herético dos 

escritos produzidos pelo socialista peruano é comumente atestado por diversos comentadores 

dedicados à análise de sua obra, sendo estes adjetivos atribuídos por diferentes razões. Uma 

delas é a resistência de Mariátegui às leituras promovidas no âmbito da Terceira Internacional 

a  respeito  do processo revolucionário na América Latina,  promovendo um olhar  marxista 

aberto à compreensão das especificidades regionais e à incorporação, em seu escopo analítico, 

de temas como a questão indígena – problema extremamente pertinente em se tratando do 

contexto social peruano1. Outra razão que certamente pode ser lembrada se pauta no diálogo 

que  o  socialista  peruano  promoveu  com  uma  diversidade  espantosa  de  fontes  e  ideias, 

trazendo para o conjunto de suas publicações referências a autores como Manuel González 

Prada, Henri Barbusse, Benedetto Croce, Piero Gobetti, Georges Sorel, Friedrich Nietzsche, 

Miguel de Unamuno, entre outros (cf. ARICÓ, 1987, p. 450; LÖWY, 2005, p. 10).

Antes mesmo de seu exílio italiano (1919-1923), com apenas 25 anos, o Amauta já 

apresentava  uma  formidável  produção  jornalística  e  relevante  prestígio  público  – 

especialmente junto aos movimentos operário e estudantil, protagonistas de importantes lutas 

políticas no Peru ao final da década de 1910. Seria em solo italiano, porém, que se daria o 

aprofundamento dos estudos e das convicções socialistas aos quais Mariátegui dedicaria os 

anos  restantes  de  sua  vida2 (cf.  SYLVERS,  1981;  BEIGEL,  2005;  PERICÁS,  2010). 

* Bacharel  e  Licenciado  em  Ciências  Sociais  (IFCH/UNICAMP)  e  Mestre  em  Ciência  Política 
(IFCH/UNICAMP).

1 A esperança revolucionária para os chamados “países coloniais” ou “atrasados”, no interior do Comintern, 
baseava-se  na necessidade  de  uma “via chinesa”,  de uma revolução  democrático-burguesa  de  libertação 
nacional (RICUPERO, 2000, p. 81). Mariátegui afirmava defender, por sua vez, nada menos do que o próprio 
aspecto dialético do pensamento marxista e seu apoio integral  na realidade dos fatos,  entendendo que a 
operação  e  a  ação  do  marxismo  devia  se  dar  em  consonância  com  a  especificidade  de  cada  país  
(MARIÁTEGUI, 1988a, p. 112).

2 Além dos diversos contatos intelectuais que estabeleceu, e da continuidade de sua atividade periodística, 
Mariátegui acompanhou pessoalmente o Congresso do Partito Socialista Italiano (PSI), na cidade de Livorno, 
em 1921. Deste congresso dissidiriam aqueles que, sob a liderança de Antonio Gramsci, fundariam o Partito 
Comunista d'Italia.
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Regressando ao Peru em março de 1923, o jovem socialista assumirá tarefas intelectuais e 

militantes junto às organizações de trabalhadores e estudantes de Lima, especialmente por 

meio  da  ministração  de  conferências  e  da  publicação  de  diversos  artigos  em  revistas  e 

periódicos da época. Em vida, publicou apenas dois livros: La escena contemporánea (1925) 

e  7 Ensayos de Interpretación de la  Realidad Peruana  (1928).  Além disso,  dedicou-se à 

criação de um projeto editorial voltado à formação política e cultural da classe trabalhadora, 

que se materializou na fundação da Editora Minerva e na publicação da revista Amauta (1926-

1930) e do periódico Labor (1928-1929). Mariátegui também foi responsável pela fundação 

do Partido Socialista Peruano (outubro de 1928) e da Confederación General de Trabajadores 

del  Perú,  a  CGTP (maio  de  1929),  fatos  que  representaram  um  importante  avanço  na 

organização da esquerda peruana, com marca profunda no desenvolvimento das lutas políticas 

e  sociais  ocorridas  ao  longo  do século  XX naquele  país  (cf.  ARICÓ,  1987,  p.  444-445; 

BRUCKMANN, 2009, p. 76-77, 81).

Um dos elementos mais interessantes e particulares que identificamos nos escritos de 

José Carlos Mariátegui é a apresentação de um léxico revolucionário que traz para o interior 

do pensamento político do Amauta uma identidade entre as esferas do político e do religioso. 

Esta  identidade  se  clarifica  por  meio  das  comparações  que  o  autor  promove  entre  o 

sentimento  revolucionário  e  o  sentimento  religioso,  pela  crítica  do  ceticismo  e  do 

decadentismo  que  caracterizavam  a  racionalidade  liberal-burguesa  dos  tempos  do  pós-

primeira guerra, e pela reivindicação do mito, da  fé e da  religiosidade como elementos que 

permitiam inscrever a reflexão sobre a luta socialista no interior de uma “dimensão religiosa”. 

Este trabalho se dedica justamente à apresentação deste tópico3.   

***

Criado em um ambiente de forte influência católica, e desde cedo demonstrando uma 

marcante postura autodidata, Mariátegui teve sua juventude marcada por profunda reflexão de 

fundo místico. Os questionamentos a respeito da realidade social, política e cultural peruana – 

em grande parte, provenientes de seu precoce contato com a imprensa e a literatura4 – se 

3 Esta comunicação se baseia em resultados da pesquisa intitulada “Mito e religião no pensamento político de 
José Carlos Mariátegui”,  desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-graduação em Ciência Política do 
IFCH/UNICAMP, nível  de Mestrado, junto ao Grupo de Pesquisa Marxismo e Pensamento Político,  sob 
orientação do professor Alvaro Bianchi (DCP/IFCH/UNICAMP).

4 Mariátegui tornou-se funcionário do jornal  La Prensa aos 14 anos, e ainda na infância já se envolvia com 
leituras de vários autores da literatura universal (cf. ROUILLON, 1975).
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dariam, contudo, sem um desafio explícito à permanente fé daquele jovem que, na década de 

1910, publicava textos sob a alcunha de Juan Croniqueur e outros pseudônimos5. O intelectual 

peruano Alberto Flores Galindo destaca, porém, que Mariátegui era fiel ao seu tempo e ao 

contexto  social  que  vivia,  explicitando  que,  se  existiam  literatos  de  aguda  postura 

antirreligiosa,  como  Manuel  González  Prada  e  Alberto  Hildalgo,  no  entanto  outros 

personagens como Abraham Valdelomar, César Vallejo e Aguirre Morales, além do próprio 

Mariátegui, ilustravam como a religiosidade permeava a vida cotidiana de todas as classes 

sociais  do  país,  envolvendo  inclusive  nomes  de  destaque  da  intelectualidade  peruana. 

Mariátegui  seria,  segundo Flores  Galindo,  aquele  que  viveria  com maior  intensidade  sua 

experiência mística – compreendida como a relação pessoal, individual e solitária com Deus6 

(FLORES GALINDO, 1982, p. 138). A menção a este momento da juventude de Mariátegui 

não é mera conveniência. Outro conhecido comentarista da obra do Amauta, Aníbal Quijano, 

defende a hipótese de que  a experiência mística e religiosa pela qual passaria o jovem José 

Carlos  teria  influenciado  sua  obra  posterior  –  principalmente  quando  referia-se  a  uma 

concepção heroica da existência  e  à  necessidade de fundamentos  metafísicos  para a  ação 

revolucionária (QUIJANO, 1982, p. 75).

A este aspecto do aprendizado intelectual de Mariátegui em sua juventude podemos 

acrescentar  as  influências  recebidas  em  sua  estadia  no  Velho  Continente,  considerando 

especialmente as leituras dos trabalhos redigidos por Georges Sorel. O contato de Mariátegui 

com o teórico francês se dá inicialmente ainda no Peru, quando o jovem jornalista participa de 

um círculo de intelectuais coordenado pelo jurista e professor Victor Maúrtua, em 1918, que 

se dedicava ao estudo de autores como Sorel, mas também Marx, Engels, Bergson, Labriola, 

Unamuno, entre outros, com vistas à compreensão dos processos revolucionários ocorridos 

naquela época – como a Revolução Russa de 1917  (cf. BRUCKMANN, 2009, p. 28). Na 

Itália,  porém,  é  que  Mariátegui  aprofunda  seu  contato  com  os  trabalhos  sorelianos, 

especialmente  por  meio  da imprensa  italiana7 e  da leitura  das  Réflexions  sur  la  violence  

(1908), a obra mais conhecida de Sorel. É visível a admiração pelos escritos sorelianos nas 

5 A respeito de “Juan Croniqueur” e outros pseudônimos utilizados por Mariátegui, cf. Tauro (1994, p. 2121-
2126).

6 Certamente um dos principais exemplos que explicitam o comentário de Flores Galindo é o episódio da ida 
de Mariátegui ao Convento de los Descalzos, durantes as festividades de carnaval, em fevereiro de 1916. Ali,  
redigiu um de seus principais textos poéticos, o “Elogio de la celda ascética” (cf. MARIÁTEGUI, 1994, p.  
2178).

7 Sorel  foi  colaborador  de  publicações  socialistas  italianas  como  L'Ordine  Nuovo,  e Avanti!,  além  de 
estabelecer vínculo intelectual com Benedetto Croce, a quem Mariátegui era próximo (cf. QUIJANO, 2007, 
p. LXXII).
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reflexões  do  Amauta  publicadas  após  1923  –  a  ponto  de,  em  Defensa  del  Marxismo8, 

Mariátegui dizer que  Sorel foi “el continuador más vigoroso de Marx” em um contexto de 

parlamentarismo socialdemocrático e crise revolucionária pós-bélica (MARIÁTEGUI, 1988, 

p. 21). Entre as contribuições sorelianas ao pensamento socialista encontra-se a afirmação do 

mito – e especialmente da greve geral, como demonstração deste mito – como a representação 

de  um  conjunto  de  imagens  capazes  de  evocar  o  sentimento  de  luta  dos  trabalhadores 

(SOREL,  1992,  p.  41;  ANDREASI,  1975,  p.  23).  Esta  reflexão  era  consonante  com  a 

dinâmica das lutas operárias da época de Sorel e que, especialmente na França e com reflexos 

na  Itália,  norteavam-se pela  perspectiva  do  sindicalismo revolucionário  (ou  simplesmente 

sindacalismo,  no  caso  italiano),  orientação  política  voltada  à  prática  das  ações  diretas, 

enfatizando  a  realidade  da  luta  de  classes,  e  normalmente  hostil  à  influência  de  teorias 

políticas, de intelectuais e de partidos políticos (cf. JENNINGS, 1985, p. 117; GALASTRI, 

2011, p. 50). Pela importância que o mito assume nos escritos de Sorel e, especialmente, pela 

releitura que Mariátegui promove deste mesmo conceito em seus escritos, julgamos que, para 

a compreensão das reflexões promovidas pelo Amauta sobre as identidades entre a “dimensão 

revolucionária” e a  “dimensão religiosa” da luta  socialista,  é imprescindível  a  menção às 

reflexões sorelianas.

***

A produção dos textos mais esclarecedores de Mariátegui a respeito do mito e de sua 

relação com a luta revolucionária localiza-se no ano de 19259. Entre as razões possíveis para 

este fato, para além das questões acima mencionadas, podemos citar também as circunstâncias 

pessoais vividas por Mariátegui em 1924, relacionadas aos graves problemas de saúde que 

enfrentava10.     

A afirmação da fé e do mito nos escritos mariateguianos se dá por meio do rechaço ao 

cientificismo e ao racionalismo, que seriam características explícitas do que o Amauta definia 

como a geração pré-bélica – quer dizer, uma geração de homens que, mesmo pertencendo a 
8 Primeira publicação datada de 1959.
9 Os textos foram reunidos postumamente no volume El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy  

(primeira edição de 1950).
10 Uma grave enfermidade obrigou Mariátegui a amputar uma de suas pernas. A dificuldade da situação, que se  

acentuava  com os  problemas  financeiros  vividos  por  sua  família,  pareceu  impor  ao  jovem socialista  a 
necessidade  de  afirmar-se  não  apenas  politicamente,  mas  também como um homem marcado  por  uma 
impetuosa “vontade de crer” e de “viver”, fato que teria sido amplamente testemunhado por pessoas da época  
(cf. NUGENT, 1989, p. 160). 
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classes  antagônicas,  uniam-se  em  torno  de  uma  filosofia  evolucionista,  historicista, 

racionalista, que se sobrepunha às fronteiras políticas e sociais e anestesiava as massas por 

meio de uma “ilusão do progresso”11 (cf. MARIÁTEGUI, 1987, p. 17-18). Como resposta a 

esta geração  pré-bélica, Mariátegui contrapunha o surgimento de um tipo novo de homem, 

próprio dos tempos posteriores à primeira guerra, e marcado pelo romantismo e pelo culto à 

violência – termo que, neste caso, não é sinônimo de agressão gratuita, mas de combate, de fé 

apaixonada  e  coletiva,  de  culto  à  aventura  e  ao  desconhecido.  Este  culto  à  violência  se 

manifestava como principal aspecto do homem  pós-bélico,  materializado especialmente no 

processo revolucionário russo,  fato que  teria  insuflado a  doutrina socialista  de um ânimo 

guerreiro  e  místico  (MARIÁTEGUI,  1987,  p.  19).  Frente  à  decadência  das  concepções 

liberais burguesas a respeito do homem, afirmava-se, portanto, a necessidade de uma nova fé, 

um novo mito capaz de conduzir a ação dos homens:

La dulce vida prebélica no generó sino escepticismo y nihilismo. Y de la crisis de 
este escepticismo y de este nihilismo, nace la ruda, la fuerte, la perentoria necesidad 
de  una  fe  y  de  un  mito  que  mueva  a  los  hombres  a  vivir  peligrosamente 
(MARIÁTEGUI, 1987, p. 21-22).

O  mito,  a partir  de então,  passar a ser reivindicado como contraponto à  razão  e à 

ciência como critérios de fundação das esperanças humanas. Contudo, Mariátegui não rechaça 

a razão e a ciência como tais. A questão para nosso autor é outra: a do papel da razão e da 

ciência como elementos por meio dos quais se procurou satisfazer a subjetividade humana no 

interior da civilização burguesa – neste caso, a razão deve ser interpretada como expressão da 

legitimidade  burguesa  e  que,  efetivamente,  não  se  consolida:  o  racionalismo,  segundo 

Mariátegui, não teria contribuído senão para desacreditar a própria razão. As promessas do 

progresso e do bem-estar ilimitado, levadas a cabo pelo discurso racionalista e cientificista, 

esbarrariam nas dores e no rastro de destruição e desilusão deixados pela primeira guerra. A 

razão,  assim como  a  ciência,  não  poderia  satisfazer  o  que  Mariátegui  definiu  como  “la 

necesidad de infinito que hay en el hombre”. Apenas o mito seria capaz de cumprir esta tarefa 

(MARIÁTEGUI, 1987, p. 23; cf. NUGENT, 1989, p. 160). A partir de então, a consciência 

revolucionária  passa  a  se  fundar  na  indispensável  necessidade  do  homem  de  ter  uma 

concepção  metafísica da vida, uma “crença superior”, “uma esperança super-humana”, um 

novo mito: a revolução social. Constata-se que a burguesia, embriagada por sua incredulidade 

11 cf. “Dos concepciones de la vida”. Lima, Mundial, 9 de janeiro de 1925. 
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e niilismo, seria incapaz de compreender que a força dos revolucionários não se encontraria 

em sua ciência, mas “en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, 

espiritual. Es la fuerza del Mito”12 (MARIÁTEGUI, 1987, p. 27)”.

Fé,  paixão,  vontade.  Força  religiosa,  mística,  espiritual.  Os  termos  usados  para 

classificar o ímpeto dos socialistas revolucionários diante do ceticismo burguês denotam que 

Mariátegui  inscreve  a  reflexão  sobre  a  luta  socialista  em uma  “dimensão  religiosa”:  “la 

emoción revolucionaria (…) es una emoción religiosa” (MARIÁTEGUI, 1987, p. 27). Como 

resposta  ao  conjunto  das  promessas  não  cumpridas  pela  modernidade,  o  socialismo para 

Mariátegui  se  mostra  inseparável  da  tentativa  de  se  reencantar  o  mundo através  da  ação 

revolucionária (GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 1994, p. 146; LÖWY, 2006, p. 284). Baseando-se 

em Sorel, Mariátegui afirmará o caráter “religioso, místico, metafísico” do socialismo13. Cabe 

observar,  no  entanto,  que  Mariátegui  enfatiza  o  aspecto  terreno  e  humano  deste  ímpeto 

religioso da luta socialista, afinal “los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la 

tierra.  No  son  divinos;  son  humanos,  son  sociales”  (MARIÁTEGUI,  1987,  p.  27;  cf. 

MARIÁTEGUI, 1959, p. 198). Os mitos surgem, portanto, no seio da realidade histórica, no 

conjunto das lutas sociais. Sem desprezar o papel dos intelectuais de sua geração, Mariátegui 

afirma que a fé e o mito dos novos tempos são uma descoberta das multidões em movimento.

***

A reivindicação  do  mito e  da  religiosidade da  empreitada  socialista  na  pena  de 

Mariátegui,  concentrando suas  referências  nos  escritos  de 1925,  deve  ser  notada  também 

como  um elemento  norteador  de  outras  análises  e  afirmações  políticas  promovidas  pelo 

Amauta nos anos seguintes.  A título de observação, cabe lembrar que a releitura do mito 

soreliano  permitirá  ao  socialista  peruano  questionar  pressupostos  como  o  do  valor  da 

laicidade a partir de seus fundamentos liberais14, afirmar o caráter  agônico do marxismo15 e 

12 cf. “El hombre y el mito”. Lima, Mundial, 16 de janeiro de 1925.
13 Löwy (2005a, p. 107) observa, todavia, que a afirmação de Mariátegui não tem correspondência clara no 

texto do socialista francês. O argumento soreliano seria de caráter mais “psicológico” do que propriamente 
um paralelismo histórico ou filosófico. Löwy conclui que “a ideia do 'caráter religioso, místico, metafísico'  
do socialismo não é formulada diretamente nem por Sorel (...) e sim pelo próprio Mariátegui” (cf. SOREL, 
1992, p. 52; MARIÁTEGUI, 1987, p. 28).

14 cf. “Introduccion a un estudio sobre el problema de la educacion publica”. Lima,  Mundial, 15 de maio de 
1925 (MARIÁTEGUI, 2003, p. 19-27).

15 cf. “'La agonia del cristianismo' de Don Miguel de Unamuno”. Lima,  Variedades,  2 de janeiro de 1926. 
Publicado posteriormente em Amauta, ano 1, n. 1, setembro de 1926, p. 3-4 (MARIÁTEGUI, 1985, p. 116-
120)
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confrontar as manifestações anticlericais promovidas especialmente por intelectuais liberais, 

bem como  por  um conjunto  expressivo  de  militantes  socialistas.  Mariátegui  não  era  um 

defensor acrítico da religião, mas seus trabalhos demonstravam que nosso autor não desejava 

o fomento de um debate filosófico que opusesse o materialismo histórico à religião em geral. 

O socialista entendia que a crítica revolucionária não deveria negar às religiões seu papel na 

história  humana,  e considerava equivocados e atrasados aqueles que tendiam a identificar 

religiosidade com obscurantismo, ressaltando o aprofundamento e a amplitude de significados 

assumidos pelas instituições e pelos sentimentos religiosos de seu tempo (cf. MARIÁTEGUI, 

2007,  p.  134).  Em  7  ensayos  de  interpretación  de  la  realidad  peruana,  sua  obra  mais 

conhecida,  é  notável  a  preocupação  de  Mariátegui  em  compreender  criteriosamente  a 

importância do sentimento religioso na formação social, política e cultural do Peru – o que 

não representou, no entanto, um afastamento do autor em relação à apropriação do mito e da 

religiosidade como  conceitos  afirmativos  de  sua  proposta  revolucionária.  A  afirmação 

categórica  de Mariátegui  em seu comentário sobre  o anticlericalismo de  González Prada, 

registrada nos 7 ensayos, nos permites concluir esta breve análise:

González  Prada se engañaba, por ejemplo, cuando nos predicaba antirreligiosidad. 
Hoy sabemos mucho más que en su tiempo sobre la religión como sobre otras cosas. 
Sabemos que una revolución es siempre religiosa. La palabra religión tiene un nuevo 
valor, un nuevo sentido. Sirve para algo más que para designar un rito o una iglesia.  
Poco  importa  que  los  soviets  escriban  en  sus  affiches de  propaganda  que  “la  
religión  es  el  opio  de  los  pueblos”.  El  comunismo  es  esencialmente  religioso 
(MARIÁTEGUI, 2007, p. 220, grifos nossos)           
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