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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva demonstrar que a ética protestante, mais 

especificamente em sua vertente calvinista, pode ser vista como fator essencial 

na construção de relações de trabalho produtivas, sadias e justas, bem como 

no desenvolvimento de uma gestão eficaz de pessoas nas corporações. A 

pesquisa foi desenvolvida a partir da hipótese central de que um dos aspectos 

fundamentais do espírito do capitalismo é a visão protestante do trabalho como 

vocação e que na perspectiva calvinista original, essa visão de trabalho estaria 

de acordo com as Escrituras Sagradas adotadas pelo cristianismo e deveria 

gerar relações sociais e de trabalho baseadas na justiça. O resgate da visão 

calvinista do trabalho tem por base a abordagem de autores como Abraham 

Kuyper e André Biéler, e ao mesmo tempo um engajamento com as 

perspectivas críticas do protestantismo propostas por Karl Marx e Max Weber, 

entre outros. A partir da revisão teórica e bibliográfica, aspirou-se sistematizar 

os fatos e fundamentos que demonstram a relevância da ética calvinista do 

trabalho e a sua influência no desenvolvimento e progresso do capitalismo e 

para a gestão de pessoas nas corporações. Por fim, propomos um modelo de 

gestão aplicável nas corporações atuais, calcado na moral e códigos de ética 

cristã onde o foco é a valorização do ser humano, por meio do resgate da 

contribuição de uma ética calvinista do trabalho em suas origens, 

independentemente das distorções e progressiva secularização que esta ética 

sofreu a partir da progressão do racionalismo e individualismo na modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of the present dissertation is to demonstrate that the 

protestant ethic, especially that of Calvinist orientation, can be seen as an 

essential factor in the building of productive, wholesome e just work relations, 

as well as in the development of an effective management of persons in 

corporations.The research is developed from the central hypothesis that one of 

the key aspects of the spirit of capitalism is the protestant view of work as 

vocation and that in the original Calvinist perspective, this view of work is in 

accordance with the sacred Scriptures adopted by Christianity and should 

generate justice based personal and work relations.The retrieval of this Calvinist 

view of work is based on the approach of authors such as Abraham Kuyper and 

André Biéler, while also engaging with critical perspectives on Protestantism 

proposed by Karl Marx and Max Weber, among others. From our theoretical 

and bibliographical review, we seek a systematization of facts and foundations 

that demonstrate the relevance of the Calvinist work ethic and its influence in 

the development and progress of capitalism and for people management in 

corporations. Finally, we propose a management model applicable in 

corporations, based on Christian morals and codes of ethics, in which the focus 

is on the valorization of the human person, by means of a retrieval of the 

contribution of the Calvinist work ethic in its origin, regardless of the distortions 

and progressive secularization that this ethic has undergone with the 

progression of rationalism and individualism in modernity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva demonstrar que a ética calvinista do trabalho 

consolidou-se ao longo de um processo de mudanças e transformações em 

diferentes esferas, como religiosa, cultural, social, política e econômica, deixando 

contribuições que podem ser aplicadas na gestão das corporações até hoje, a partir 

de um panorama resumido do calvinismo, sob o prisma de autores como Abraham 

Kuyper e André Biéler, em interação crítica com releituras do calvinismo como a 

realizada pelo sociólogo Max Weber. 

A pesquisa será desenvolvida sobre a hipótese central de que o calvinismo 

ofereceu contribuições fundamentais à formação do capitalismo, como por exemplo, 

a visão do trabalho como vocação, mas que a proposta calvinista, após 

desenvolvimentos históricos diversos foi reapropriada e transformada num contexto 

de secularização.  Para tanto, a partir da revisão bibliográfica desvelaremos os 

rastros da ética calvinista do trabalho e o processo de secularização pelo qual 

passou. 

O desenvolvimento do presente terá como pano de fundo a reforma 

protestante e seu impacto para o desenvolvimento do capitalismo, através de uma 

nova cosmovisão do trabalho e suas relações. Abordaremos a reforma protestante 

como um fator determinante para desenvolvimento do espírito do capitalismo em 

todas as suas faces e fases, em especial, no que se refere à consolidação de uma 

ética protestante, a partir de uma perspectiva que busca combinar contribuições no 

âmbito da sociologia, história, administração, filosofia e teologia. Aspira-se 

sistematizar os fatos e fundamentos que demonstram a relevância da ética calvinista 

do trabalho e a sua influência no desenvolvimento e progresso do capitalismo e para 

a gestão de pessoas das corporações. 

A ótica específica que norteia essa dissertação deriva também da experiência 

do autor na gestão de pessoas ao longo de sua carreira em diversas corporações 

como engenheiro, coordenador, gerente e, atualmente, como empresário em 
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convivência com a alta gerência de diferentes corporações e multinacionais para as 

quais sua empresa presta serviços, sob o prisma da ética protestante.  

No primeiro capítulo, abordaremos o contexto da reforma protestante, fazendo 

um apanhado breve e geral sobre o protestantismo e os movimentos sociais a partir 

da Idade Média, o significado e a influência da ética calvinista, a aplicação do 

decálogo como lei moral e suas correlações na sociedade e política, terminando com 

a  consolidação da visão protestante do trabalho e suas relações. 

No segundo capítulo, trataremos das contribuições da ética calvinista até a 

sua secularização, iniciando com a abordagem das concepções equívocas da ética 

do trabalho calvinista que existem; trataremos brevemente  das contribuições de Karl 

Marx e de Max Weber, da relevância e peculiaridade do movimento puritano e da 

secularização da ética calvinista. 

No terceiro capítulo propomos um modelo de gestão aplicável nas 

corporações atuais, calcado na moral e códigos de éticas cristãs protestantes onde o 

foco é a valorização do homem, por meio do resgate da contribuição de uma ética 

calvinista do trabalho em suas origens, sabendo que na modernidade veio a ser aos 

poucos secularizada por um pensamento racionalista e individualista imposto pelo 

crescimento do capitalismo, como abordada no segundo capítulo. Levamos em 

consideração a evolução da ciência administrativa anunciada no primeiro capítulo, 

que proporciona uma abertura de novas perspectivas para gestores que se dispõe a 

explora-la, pois antigos problemas oriundos de uma visão parcial e limitada de 

gestão permanecem nas corporações, onde facilitam o surgimento de ancoramento 

nos processos de gestão integrada ao invés de dinamiza-los. 

Nas considerações finais apresentaremos uma síntese da contribuição da 

ética calvinista do trabalho na gestão de pessoas nas corporações nos dias de hoje. 
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CAPÍTULO 1 – A REFORMA PROSTESTANTE E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA ÉTICA CALVINISTA PARA A 

CONSOLIDAÇÃO DE UMA COSMOVISÃO DO TRABALHO 

  

PALAVRAS CHAVE: REFORMA, COSMOVISÃO DO 

TRABALHO E ÉTICA CALVINISTA 

 

  

1. O contexto da reforma protestante 

 

Neste primeiro capítulo abordaremos as contribuições da ética calvinista do 

trabalho que podem ser aplicadas até hoje como modelo de gestão não empírica, 

nas corporações, a partir de alguns estágios como: o impacto em Genebra a partir 

do século XVI; a influência na Inglaterra e Escócia, por meio dos reis, da igreja e do 

movimento puritano e, mais tarde, deixando rastros no movimento puritano nos 

Estados Unidos da América; e, por fim, a secularização desta ética nos finais dos 

tempos modernos com o crescimento do capitalismo desenfreado onde tempo é 

dinheiro até chegar aos tempos atuais com o supercapitalismo. 

O Calvinismo chega aos tempos atuais fundamentado na modernidade e 

agora deparamo-nos com a árdua tarefa de esboçar os desafios do calvinismo com 

a pós-modernidade, inclusive no tocante às novas cosmovisões e, em especial, no 

que diz respeito às possíveis contribuições da original ética calvinista do trabalho, 

pois o que foi estabelecido até o atual momento está sendo questionado e colocado 

em descrédito pela pós-modernidade, visto que a ciência e religião foram temas e 

narrativas de primeira ordem durante a idade média e moderna, contudo, hoje, estão 

sendo colocadas de lado em substituição do relativismo e subjetivismo. 
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Hoje não há interesse numa cosmovisão unificada e centralizada, mas dão 

espaço para as visões fragmentadas do mundo valendo cada vez mais de 

perspectiva locais da ética e comportamento (LIMA, 2010, p. 119).  

O Calvinismo atual passou por várias implicações, em especial, as 

relacionadas ao trabalho específico, desde sua origem, pois em um novo contexto 

de gestão que vem se ajustando nas corporações, através dos vários modelos 

propostos desde a concepção mecânica impregnada pela racionalidade científica 

defendida por Descartes, Bacon, Newton e outros. Após este modelo, por vários 

problemas relacionados ao esgotamento do modelo produtivo e pelo abalo do 

capitalismo mundial no final de 1920, proporcionado quebra da Bolsa de Nova York, 

a abordagem humanística ganhou força novamente nos modelos de gestão 

defendidas por Mary Parker Follet e Robert Owen, como ocorreu na idade média 

com o movimento renascentista, que visou entre muitas coisas a valorização do 

homem. 

A partir do século XX, novas crises continuaram ocorrendo sobre o cenário 

político e econômico nos modelos administrativos das corporações, levando a 

necessidade de uma visão sistêmica e holística, propiciando a gestão contingencial 

que mostrou não existir um modelo de gestão certo ou errado e sim adequado ou 

não a cada situação.  

Na sociedade pós-industrial, no mundo todo, as corporações passaram a 

enfrentar problemas complexos nos modelos de gestão que pareciam eficazes, mas 

mostraram-se deficientes frente ao novo cenário globalizado, como a dinâmica do 

capitalismo pós-industrial, novos sistemas de governo em todos os países e a 

diversidade de cosmovisões e cultura presente na sociedade mundial (FERREIRA, 

V. et al., pp. 174-176).  

 

1.2. A situação atual do trabalho e os primeiros modelos 

gestão e teorias da administração 
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A seguir faremos uma breve abordagem da situação atual do trabalho e suas 

tendências, assim como das etapas pelas quais passaram os modelos de gestão 

para então apresentarmos uma ética calvinista adaptada para os tempos atuais, mas 

sem perder a essência dos seus fundamentos, pois sem duvida o calvinismo tem 

laços ainda fortes com a modernidade e mesmo o novo Calvinismo também ainda 

está comprometido com essa visão de mundo, ou seja, um calvinismo com uma 

ética secularizada paulatinamente ao longo da modernidade e o crescimento do 

capitalismo, que se deu até os dias atuais, principalmente no que tange ao trabalho 

e suas relações. 

A cosmovisão reformada do trabalho em sua origem nada tem a ver com os 

modelos atuais. No primeiro mundo, trabalham aproximadamente 20% da 

população, já no terceiro mundo os trabalhadores atingem 10%. No final da 

população total do planeta, quase seis bilhões de habitantes, os que de fato 

trabalham não chegam a um bilhão, sendo o restante crianças, velhos, pensionistas 

e aposentados, donas de casa, estudantes, pobres sem ocupação que não tem 

como sobreviver e afortunados. Somente as que trabalham, segundo alguns 

sociólogos, são mais respeitadas e tem mais segurança, respeito e realizações. 

No final do século XVIII, a indústria transformou em trabalhadores, por meio 

de um feroz capitalismo crescente, milhões de camponeses e artesões, que eram 

submetidos às normas de empresários cruéis e dos ritmos, até certa forma, 

desumanos das máquinas, como se fossem parte delas. Estes ofícios podiam durar 

15 horas por dia, esforço severo para o trabalhador destruindo a saúde e tornando-

os sub-proletariado, como trapo ao vento, dizia Marx (MASI, 2010).  

Os maiores modelos econômicos do século XX foram o comunismo, que 

mostra saber distribuir a riqueza, mas não produzi-la, e o capitalismo que mostra 

saber produzi-la, mas não distribuí-la. Em um debate no rádio o então presidente da 

Tchecoslováquia, Vaclav Havel, disse: “O comunismo perdeu, mas o capitalismo não 

venceu” (MASI, 2010, pp. 12-15). 

 Concomitantemente com as novas tendências do trabalho, vivemos uma 

sociedade que caminha para o supercapitalismo, que sinaliza uma nova espécie de 

conflito social, entre nós mesmos, de um lado como consumidores e investidores e 
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do outro como cidadãos de uma democracia. O capitalismo do século XX se 

transformou em capitalismo global, turbinado, com suas bases na internet, 

realizando tudo que se desejar de forma dinâmica em toda parte, levando tal 

capitalismo ao supercapitalismo.  

O professor de políticas pública da Universidade da Califórnia, Robert Rich, 

esclarece que o “capitalismo produz resultados maravilhosos como fermento do bolo 

da economia”, enquanto a democracia torna-se cada vez menos eficaz. O 

agravamento da má distribuição de renda, somada à insegurança no trabalho e as 

corporações se esforçando como jamais visto para manterem competitivas se 

deparam com o supercapitalismo (REICH, 2008). 

Também outra situação muito presente na gestão de pessoas, atualmente 

nas corporações é a gestão de desempenho, muitas vezes ingrata, pois procura 

saber através das diferenças humanas, o êxito ou não dos resultados coletivos de 

toda uma corporação, que muitas das vezes são medidos por pontos, notas, 

avaliação de desempenho, como se fosse uma régua de aferição, sem muito 

consenso e métodos, medindo na maioria das vezes valores imensuráveis e 

intangíveis, levando as pessoas ou profissionais ao desespero, amedrontamento 

que chega a repercutir na vida particular, na família e na sociedade (SOUZA, 2006). 

Nesta esteira, o trabalho, como já anunciamos, continua seguindo as 

tendências do mercado econômico, rumo a produção de mais bens. A partir dos 

séculos XIX e XX alguns engenheiros como Frederick Winslow Taylor, de Filadélfia 

e, Henry Ford, de Detroit, perceberam que poderiam produzir muito mais serviços 

com menos trabalho de operários se as corporações com suas atividades coletivas 

fossem organizadas cientificamente e mais aparelhadas de tecnologias como a 

automação e a informatização. Aristóteles, já em seu tempo disse:  

Se cada instrumento pudesse realizar sua função sob 
comando ou, melhor ainda, sozinho, como sozinhos se 
movimentavam os artifício de Dédalo e como 
espontaneamente os triângulos de  Efistos punham-se ao 
seu sagrado serviço; se, por exemplo, as lançadeiras dos 
tecelões tecessem sozinhas, se o arco tocasse a cítara 
sozinho, então os empresários poderiam ter menos 
operários e os senhores menos escravos (MASI, 2010, 
p.14). 
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Atualmente, o sonho de Aristóteles, se tornou realidade em grande parte das 

empresas, em diversos países do globo. Nada indica que isso irá ser detido, pelo 

contrario crescerá, todavia as máquinas mudam muito mais rápidas do que os 

hábitos humanos. Seria necessário redistribuir igualmente a riqueza que aumenta e 

o trabalho que diminui e os que ainda existem a competitividade, a insegurança e as 

más relações de trabalho as assolam. 

Os primeiros modelos de gestão ou teorias da administração surgiram no 

período da Segunda Revolução Industrial, ou seja, a partir de 1840, concentrando-se 

na Inglaterra em sua primeira fase, já na segunda fase expandiu-se para outros 

países, favorecido pelo desenvolvimento dos meios de transporte e a necessidade 

de ampliação de novas fontes de investimentos dos capitalistas ingleses. Nesta 

segunda fase, ao contrário da primeira em que destacava-se em absoluto o setor 

têxtil, pioneiro da mecanização, houve uma variedade grande fabril, propiciando 

novas tecnologias produtivas (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997). 

Após isso, firmou-se o novo conceito de qualidade, a produção mecânica que 

exigia mais conhecimento no mundo industrial, por meio de novas tecnologias que 

eram demandadas pelo crescimento constante das indústrias e de sua mecanização 

que encantava a todos da época. 

Um dos pontos mais discutidos da abordagem mecânica era a forma como os 

trabalhadores eram vistos, pois os primeiros administradores se preocuparam com a 

performance dos processos produtivos, enquanto os trabalhadores eram vistos 

como mera parte da produção, como se fossem peças de maquinas ou 

engrenagens. Somente era aproveitada sua mão de obra, sendo descartáveis e 

rejeitadas suas opiniões, inteligência e criatividade, chegando as ser feito por Taylor, 

uma apologia do trabalhador como homem boi, ou seja, trabalhador de grande força 

física (FERREIRA, V. et.al., p.62), totalmente contrárias às concepções do homem e 

do seu trabalho obtidas pelos humanistas da idade média e desenvolvida mais tarde 

de forma mais apurada pelos reformadores, tendo sido sistematizada por Calvino. 



8 
 

Em virtude disso a abordagem mecânica como as outras abordagens, gerou 

algumas críticas como: visão mecanicista, superespecialização, visão limitada do ser 

humano, abordagem limitada das organizações e propostas prescritivas e 

generalizantes. 

Outro modelo de gestão usado na sociedade industrial é a abordagem 

humanística, que tem suas bases filosóficas firmadas, entre outras, principalmente 

na pessoa e na assertividade da comunicação, inclusive, fator importante atualmente 

na troca de informações de grupos nas corporações. 

Suas principais críticas são: oposição radical à escola clássica, visão 

reducionista dos conflitos e enfoque manipulativo. 

Outras abordagens tem surgido dia a dia, buscando eliminar fraquezas dos 

modelos já existentes, mesmos sendo eles já consagrados, mas não são universais, 

persistindo o fato que cada corporação possui suas características, ambiente e 

cultura próprias sendo necessário adequar cada modelo a cada situação. Como as 

tendências do mercado são dinâmicas, requer uma constante adaptação e 

construção de modelos de administração. 

Com efeito, um outro fator de grande preocupações nas corporações, 

universidades e publicações voltadas para público executivo é a ética nos negócios. 

Este interesse surgiu quando as próprias empresas depararam com conflitos 

constantes que colocavam em questão o caráter do indivíduo que muitas vezes é 

dividido entre as obrigações para com sua função e empresa e a integridade pessoal 

(SOLOMON, 2006). 

 Wayne Grudem, em sua obra Negócios para a glória de Deus, faz 

indagações sobre a atuação profissional nos negócios serem boas ou más.  

 Eles parecem ser carregados de ganância e corrupção levando muitos 

profissionais que atuam nesta área a terem um certo sentimento de culpa 

(GRUDEM, 2006). 

Estas e outras questões afetas ao tema trabalho, prosperidade e sucesso são 

o que tornam a delimitação temática desta dissertação tão instigante quanto 
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complexa em sua essência, motivo pelo qual remonta para seu desenvolvimento nas 

origens do protestantismo para chegar ao tom da ética calvinista que norteia e 

fundamenta sua argumentação.  

 

1.3. O protestantismo e os movimentos de ordem social, 

cultural, religioso, político e econômico 

 

Ante o complexo cenário atual, buscaremos a partir de agora apresentar uma 

visão global do protestantismo com foco nos movimentos de ordem cultural, social, 

religiosa, política e econômica que resultaram em transformações que marcaram e 

influenciaram a história da humanidade.  

Nesta esteira, ressaltam-se como significativos para o surgimento da ética 

calvinista os movimentos que oportunizaram o acesso e disseminação da cultura 

para toda a sociedade, e não mais para uma elite privilegiada da nobreza ou do 

clero, motivo pelo qual a delimitação do tema tem como recorte cronológico a 

contribuição da ética calvinista do trabalho na gestão de pessoas nas corporações 

hodiernamente, partindo-se da reforma protestante sem a pretensão de se esgotar o 

assunto, dada a complexidade do tema. 

Neste cenário, buscando desvelar e explanar com mais clareza algumas 

relações, ciente de várias controversas relacionadas à importância e influência do 

protestantismo e mais especificamente do Calvinismo na formação do Estado 

moderno e consequentemente no desenvolvimento do capitalismo, em virtude do 

seu pensamento econômico que influenciou grandes transformações em Genebra, 

principalmente em sua sistematização de uma nova cosmovisão relacionada ao 

trabalho, pois este tema tem sido objeto de vastos debates que se contrariam, 

tornando distante qualquer forma de consenso entre pesquisadores, em especial, 

porque muitos negam qualquer interação, seja ela no aspecto moral ou espiritual, na 

disputa das forças econômicas após o século XVI. 
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Sendo sabida a existência de contradições entre a religião, a formação e a 

consolidação do Estado moderno, trataremos dessas reflexões cientes, a todo o 

momento, de que muitos outros aspectos não foram abordados, em razão da 

delimitação do tema objeto desta pesquisa, neste primeiro capítulo, abordando o 

pensamento econômico e social de Calvino.  

Entre os aspectos não abordados, deve-se destacar o mercantilismo muito 

visível na sociedade capitalista e entre membros da Igreja católica. Não se tratou 

também do liberalismo econômico, principalmente das ideias de Adam Smith, que 

teve seu mérito do pioneirismo da sistematização do que hoje chamamos de 

economia (SMITH, 2010, p.14). Muito menos foi enfocada a Igreja católica no seu 

período denominado contra-reforma. Também a questão da usura não foi debatida 

como deveria ser. Os próprios conflitos entre Igreja e Estado, mesmo onde a Igreja 

reformada foi dominante, mereceriam um aprofundamento que não caberia nesta 

pesquisa. Outra questão, de natureza muito polêmica, a ponto de merecer um 

estudo a parte, é a questão do foro interno e externo, competência da religião e 

competência do Estado. Esses são alguns pontos que mereceriam destaque e 

desenvolvimento a parte, porém, o próprio objeto de pesquisa e a delimitação do 

tema deste trabalho não os possibilitaram.                                                    

Segundo Max Weber, quando estudamos a história universal, notamos que 

muitas civilizações apresentaram fenômenos culturais que ajudaram a propiciar um 

relevante desenvolvimento de valor universal, assim como na Índia, China, 

Babilônia, Egito e Grécia. Mas com exceção da Grécia a todas faltavam as bases 

matemáticas, as provas racionais e os métodos de experimentação. 

Na Índia, em especial, que possuía um desenvolvimento muito considerável 

na área da medicina nas questões empíricas, faltavam fundamentos da biologia e da 

química racional. Também no tocante as artes, os outros povos até possuiam, 

provavelmente, sensibilidade até mais aguçada do que no ocidente, com relação à 

música polifônica em especial. Mas a harmonia racional da música, instrumento 

como o órgão, piano e o violino foram conhecidas apenas no Ocidente, isso porque 

a procura racional e especializada da ciência por parte da pessoal treinada existiu 

somente no ocidente.  
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Esta assertiva também é válida para uma grande força da vida moderna, o 

capitalismo. Toda inclinação para o ganho, lucro e acumulo de dinheiro ou bens 

sempre estiveram presentes em todos os povos em suas diversas ocupações ao 

longo da história, não sendo desta forma tal inclinação produto do capitalismo. 

Sempre a ganância permeou a humanidade, não sendo em nenhuma hipótese 

resultado do capitalismo e nem mesmo de um espírito. Podemos até identificar 

alguns pontos de contato, como a busca do lucro. Em todo mundo tem havido 

classes de comerciantes envolvidos com o comércio exterior, empréstimos, bancos 

com diversas transações na Babilônia, Grécia, Índia, China e Roma que se 

assemelhavam aos do ocidente no século XVI. 

Entretanto, um capitalismo distinto dos demais, só foi criado no Ocidente 

moderno. Nunca houve antes, um outro detentor de uma organização racional do 

trabalho livre, havia apenas nas esferas das hipóteses e sugestões, pertinentes a 

diversos assuntos discutidos. Mesmo nas indústrias domésticas, existiram poucos 

casos fora do ocidente com organização racional e aprendizado de habilidades. 

Embora tenham existido em todas as sociedades mercado em grandes centros e 

corporações, o conceito cidadão e burguês, só existiu dentro do ocidente moderno. 

Max Weber propôs em seus ensaios uma análise do caminho da 

racionalização peculiar do ocidente onde se observara coisas muito atípicas como a 

racionalização da contemplação mística, que de certo ângulo é observado como 

irracional. Mas ao mesmo tempo Weber não ignorou a correlação oposta, pois as 

interações mágicas e religiosas estiveram presentes no passado de forma 

significativa e influente nas formas de conduta. Por isso, seu trabalho se ocupou de 

tais interações, como influência de ideias e conceitos religiosos no desenvolvimento 

de um sistema econômico, como um ethos ou um espírito. 

Assim, o trabalho de Weber constitui-se como um estudo contraditório ao de 

Karl Marx, pois Weber ressalta a importância que o protestantismo exerceu sobre a 

vida econômica, especificamente a sistematização teológica de Calvino que veio 

desvelar mais tarde um pensamento relacionado à vida social e política de uma 

sociedade e consequentemente o desenvolvimento da ética calvinista. Estes foram, 

sem duvida, fatores importantes no desenvolvimento de uma nova Suíça, pois 

Calvino além de teólogo e pastor passou também a influenciar o conselho 
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genebrino, mesmo não fazendo parte do mesmo. Suas ideias impactantes e pró-

ativas em prol de uma sociedade detentora de governantes com responsabilidade e 

obrigações intransferíveis de zelar pelos menos favorecidos, inclusive, com condutas 

éticas e morais respaldadas pelo decálogo que a partir de Genebra influenciaram, de 

alguma forma, o capitalismo moderno em especial no norte da Europa e dos 

Estados Unidos da América. 

 Iniciaremos o tratamento desse tema com uma breve abordagem do período 

renascentista que tinha como essência o humanismo, embrião de um movimento 

que mais tarde veio culminar na reforma protestante, tema que também 

abordaremos sucintamente neste primeiro capítulo (BIÉLER, p. 21). A explanação 

sobre os movimentos sociais antecedentes da reforma, a reforma do ponto de vista 

religioso e sua relação com o desenvolvimento do capitalismo, segundo Weber, 

constituem o pano de fundo da nossa temática. 

 

1.3.1. A Idade Média 

 

A Idade Média durou cerca de mil anos e pode ser estudada a partir de 

diversas classificações consagradas pela história, para esta dissertação optou-se 

pela divisão em: Alta Idade Média, que se estendeu do século V ao X; Idade Média 

Clássica, que se estendeu do século XI ao XIII e a Baixa Idade Média, 

compreendendo os séculos XIV e XV (LE GOFF, 1995).  

Neste período, a Europa foi marcada por transformações em muitas áreas 

relativas à vida humana. Estas transformações foram evidentes na cultura, 

sociedade, economia, política e religião, resultando na transição do feudalismo para 

o capitalismo, assim causando uma interrupção nos modelos medievais. Destaca-se 

como característica marcante medieval, o sistema de governo eclesiástico romano, 

com um discurso teocêntrico, concepção que considerava Deus o centro de toda a 

verdade, com a teologia atrelada à filosofia. Assim, pensadores cristãos perceberam 

a necessidade de aprofundar uma fé que estava amadurecendo, com o intuito de 

harmonizá-la com as exigências do pensamento filosófico. Com isso a filosofia, que 
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até então possuía traços mais fortemente clássicos e helenísticos passou a receber 

influências marcantes da cultura judaica e cristã. Alguns temas que antes não faziam 

parte do universo do pensamento grego, tais como: Fé, Salvação, Revelação Divina 

e Criação, passaram a fazer parte de temáticas filosóficas (BALLARD, 1994). 

A partir do século IX, foi desenvolvida uma filosofia conhecida como 

Escolástica, que ganhou prerrogativas especialmente cristãs, em razão da 

necessidade da Igreja de responder às exigências de fé ao passo que se tornava a 

guardiã dos valores espirituais e morais de toda a Cristandade e pela união de toda 

Europa que comungavam da mesma fonte filosófica e consequentemente da mesma 

fé.  

Ressalta-se outro movimento que teve sua origem aproximadamente entre 

fins do século XIII e meados do século XVII, a Renascença, Renascimento ou 

Renascentismo, termos usados para identificar o período da história da Europa, 

mesmo não havendo um consenso entre os estudiosos sobre essa cronologia (Cf. 

BURCKHARARDT,2009). O Renascimento teve um grande efeito nas artes, filosofia 

e nas ciências que marcaram o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. 

Dada a relevância do ponto de vista histórico-cultural, cabe elucidar a origem 

das palavras renascença, renascimento ou renascentismo são provenientes do 

latim 1 . Durante a Idade Média, a palavra “renascimento” era usada no sentido 

teológico e adquire um sentido de “re-forma” do homem e do seu mundo, através da 

renovação de sua capacidade de poder e na sua consciência constituir o 

Humanismo, como movimento histórico, esforçando-se por pensar, sentir e sonhar 

por si só, sem influências externas. A filosofia do Renascimento alcançou o seu 

esplendor nos séculos XV e XVI. O Humanismo propunha um tipo de 

antropocentrismo, pois era a ideia de “o homem ser o centro do pensamento 

filosófico”, ao contrário do Teocentrismo. Este movimento cria que a autonomia da 

maioridade finalmente chegara, pondo um fim às tutelas, quer da Igreja, da tradição 

ou da Escolástica.  

                                                           
1
 Re (“repetição”) e Nasci (“nascimento”), esta conjunção linguística denota uma “renovação”, um 

“novo nascimento” (NASCIMENTO, 1983). 
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O Renascimento e o Humanismo2 foram dois movimentos interligados, de um 

único processo. No século XIV, o vocábulo “Humanista” (italiano: umanista)3 era 

empregado na Itália, referindo-se aos que se dedicavam ao estudo das 

Humanidades, que dizia respeito as artes liberais, isto é: História, Retórica, Lógica, 

Aritmética, Música, Astronomia e Geometria, diferenciando assim de outras área do 

saber como jurista, legista, canonista ou artista.  

O Humanismo não era uma filosofia harmoniosa, pois possuía vários 

conceitos divergentes entre seus representantes. Mesmo com estas divergências 

intelectuais, o Humanismo possuía alguns contornos genéricos, como a restauração 

da cultura clássica. O Renascimento de certa forma quis retornar às fontes do 

pensamento e da beleza, pois interessava-se pela literatura e a eloquência; a 

filosofia e a política eram aspectos secundários. Para se libertar das “fantasias 

medievais”, elegeu como libertadora e guia a antiguidade clássica. Francesco 

Petrarca (1304 – 1374), considerado um dos homens mais culto deste tempo, 

sonhou viver as glórias greco-romanas e foi um dos primeiros a iniciar este 

processo. 

Consideravam que neste período Renascentista alcançariam o ponto mais 

alto do conhecimento retornando aos clássicos e recriando uma velha ordem de 

padrão e norma. Nada obstante, estes clássicos eram mais amados do que 

compreendidos, por isso muitos equívocos  ocorreram nesta restauração ou retorno 

a antiguidade, em especial, em virtude dos filtros medievais (DELUMEAU,1984, 

p.74). Daí, a necessidade de um estudo filológico minucioso dos significados dos 

textos, onde se tornou sinônimo de cultura a cultura clássica, pois os humanistas 

procuravam pensar, escrever e agir como os antigos gregos e latinos, chegando 

nesta época a pensar que o sábio que não soubesse grego seria vergonhoso. Nesta 

época foram criadas grandes bibliotecas e também houve a necessidade de formar 

cada vez mais copistas que dominassem o grego, pois eles eram muito bem 

                                                           
2
 Etimologicamente, a palavra “Humanista” vem do termo latino, usado por Cícero (106-43 a.C), 

“Humanistas”, que é da mesma raiz de homo e hominis – “homem” (BUENO, 1965). Já nos tempos 
de Varrão (116-27 a.C), “Humanistas”, além do sentido popular de “humanitário”, tinha um significado 
mais rico e preciso, que era “a educação do homem de acordo a verdadeira forma humana, com o 
seu autêntico ser” (JAEGER, 1989). A palavra significativa também “erudição”, “cultura”, 
“comportamento correto e civil”, e “dignidade”, envolvendo a polidez dos costumes, a “civilização”. 
3
 O vocábulo “Humanistico” (Humanistiche) foi usado pela primeira vez em 1784. “Humanista” 

(Umanista)  foi empregado pela primeira vez em 1538. (Cf. Humanisto: In: J. Ferrater MORA, 
Diccionario de Filosofia, Vol. 1, p. 875). 
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remunerados e recebiam o título de scritori. Vale lembrar que o hebraico, que era 

ignorado, foi também redescoberto e assim surgiram as escolas famosas que 

ensinavam três idiomas em Lovaina, Oxford e Paris4.  

Neste mesmo período surge a necessidade vital da imprensa, pois havia um 

público elevado com grande entusiasmo para leitura e cultura, pois este público 

dependia única e exclusivamente até então dos copistas de manuscritos e com o 

passar do tempo iniciou-se um processo contínuo de produção de livros, finalizando 

com o monopólio intelectual do clero. Assim estima-se que entre 1450 e 1500 foram 

feitas aproximadamente 40 mil edições na Europa, representando 15 a  20 milhões 

de exemplares (Cf. FEBVRE,1973). Com certeza segundo Bacon  (1561 - 1626), 

três descobertas neste período medieval foram importantíssimas para mudarem o 

aspecto e o estado das coisas em todo o mundo: a primeira, nas letras com a 

imprensa; a segunda, na arte militar com a pólvora, e a terceira, com a navegação 

com a bússola (Cf. BRAUDEL,1970). 

Constata-se que o movimento Renascentista ao propor um retorno à cultura 

clássica buscou uma inspiração em direção ao novo, o que até então era impossível 

encontrar nos autores medievais e com isso o antigo serviu como alimento para o 

novo espírito, que na realidade iluminou o antigo até então ignorado, surgindo assim 

uma nova maneira de pensar em toda sociedade européia e assim fazendo da 

Renascença o ingresso do homem na Idade Moderna.  

Também neste momento, a sociedade medieval em busca do novo acabou 

ressaltando a valorização do homem, por meio da filosofia da renascença que foi o 

humanismo. Deste modo o humanismo não fortaleceu, debilitou o homem. Tal foi o 

término paradoxal da história moderna. Por meio de sua auto-afirmação, o homem 

perdeu-se ao invés de se encontrar e o sentimento humanista acabou perdendo o 

seu frescor, caiu em estado de decrepitude e não pode mais ser experimentado de 

maneira tão poética como em sua efervescência original. 

“Nos fins da Idade Média pesava na alma do povo uma tenebrosa melancolia” 

(HUIZINGA,1978), em razão de possuir uma alma pesada resultado de anos de 

                                                           
4
 Daqui originou-se o College de France. (Cf. Jean DELUMEAU, A Civilização do Renascimento. Vol. 

1, p. 97). 
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ansiedade, ditadura religiosa imposta pela Igreja Romana, por meio de seu sistema 

de governo teocêntrico e inquisidor. Um famoso inquisidor da Sicilia, Luiz  de 

Paramo, que escreveu em 1597, em Origem e Progresso da Inquisição 

(SCHARFF,1996), calculou que nos 150 anos que o antecediam, 30 mil pessoas 

foram executadas pela prática de feitiçaria. 

A Reforma Protestante que se deu no século XVI, pelos menos em sua 

origem e não em sua repercussão, foi um movimento religioso movido pela carência 

espiritual de uma sociedade que não encontrava na Igreja Romana espaço para 

exercitarem sua fé e nem alimento espiritual. Esta carência não era resultado de 

uma necessidade de criar uma nova Igreja e sim de torná-la mais piedosa, ou seja, 

mais bíblica, através da piedade, moral e estreitamento das relações entre igreja, 

Estado e o homem. Por isso, a reforma foi um movimento interno da Igreja Romana, 

movido por fiéis piedosos como Martinho Lutero (1483-1546), padre e professor de 

teologia alemã que é creditado por ter iniciado a Reforma Protestante, mesmo tendo 

havido, veladamente, movimentos e classes sociais com interesses antagônicos que 

colaboraram para o êxito de tal movimento, como a renascença e os burgueses 

(PLASS,1959), pois Lutero de certa forma colaborava com interesses de muitos em 

contestar veementemente a autoridade papal, que era a autoridade máxima de Deus 

aqui na terra, dentro de um contexto teológico romano e que também estendia seu 

poder nos assuntos terrenos como questões de Estado e de práticas comerciais. 

Também defendia Lutero que a única fonte de conhecimento divinamente revelada 

era a Bíblia, considerava todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo e 

ensinava que a salvação não se conseguia apenas com boas ações, mas era um 

livre presente de Deus, recebido apenas pela graça através da fé em Jesus Cristo 

como  um redentor do pecado (LUTERO apud PLASS,1959).  

O termo “protestantismo” surgiu na Dieta de Spira. Em 1526, foi estabelecido 

que os cidadãos de cada estado eram livres para seguir a fé que o seu príncipe 

julgasse correta. Desta permissão resultou um rápido crescimento do luteranismo. 

Porém, numa segunda assembleia, na mesma cidade, em 1529, compareceram em 

maioria os príncipes católicos e perante Carlos V, revogaram a decisão anterior, 

declarando a Fé católica a única legal, impedindo desta maneira o ensino luterano 

em todos os Estados. Os príncipes luteranos reagiram imediatamente, lendo um 
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manifesto em que protestavam contra tal atitude. Em virtude daquele protesto os 

católicos passaram a chamá-los de “protestantes” até ao dia de hoje. Lutero foi 

apoiado por vários religiosos e governantes europeus provocando uma revolução 

religiosa, iniciada na Alemanha, e estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, 

Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, principalmente, os 

Países Bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento 

conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de 

Trento. 

Cabe salientar que a Reforma teve de certa forma contribuição do 

Renascimento e Humanismo, em especial por suas mudanças como a prática do 

estudo e leitura dos textos bíblicos em sua língua original, que motivaram a 

sociedade a buscar o esclarecimento das Escrituras criando convicções e 

verificações a evidências cada vez mais fortes inclusive com relação ao Novo 

Testamento e a religião romana; também outro ponto importante foi o de retorno da 

cultura clássica rompendo assim com o monopólio intelectual da Igreja, mas mesmo 

com sua influência filosófica “a Reforma foi revolucionária porquanto se apartou 

tanto do Humanismo católico-romano como do secular” (SCHAEFFER,1982,p.10), 

tendo em vista que os reformadores não se deixará limitar por uma visão humanista 

e nem pela religião romana, mas por estarem convictos na Bíblia como sendo a 

fonte para se pensar acerca de Deus, libertando o homem do peso na alma, da 

escravidão espiritual de uma sociedade regida por um regime autoritário e ditatorial 

imposto pela igreja romana da época. 

 Ressalta-se ainda certa correlação nas causas das mudanças de modelos 

econômicos, culturais, políticos e intelectuais ocorridos na Baixa Idade Média, 

período este que teve a manifestação de vários movimentos, e avançando para a 

Idade Moderna, com os novos modelos de administração talhados no contexto da 

Segunda Revolução Industrial,  a partir de 1840. O uso da palavra modelo seria mais 

apropriado para fazer esta contextualização que a palavra gestão, pelo fato desta 

última ser mais usada e compreendida somente nos tempos moderno e 

contemporâneo, mesmo sabendo que não se pode fugir de que gerir é o mesmo que 

modelar e organizar. A palavra modelar, derivada do latim modulus, nos remete a 
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molde, forma, embora utilizada em diferentes contextos de significados, implica na 

ideia de organização e ordenamento. 

Com o surgimento do Renascentismo e de sua filosofia Humanista, no 

período medieval, proporcionou-se uma valorização do homem. O antropocentrismo 

o coloca como centro do pensamento filosófico, pois até então o sistema de governo 

eclesiástico, por meio de uma concepção e discurso teocêntrico medieval havia 

estagnado o homem em sua fé, sua intelectualidade, cultura e até mesmo na forma 

de encarar o trabalho e suas relações, pois pregava-se a possibilidade do 

cometimento do pecado da usura, ou seja, receber dinheiro em pagamento do 

dinheiro emprestado. Sobre a prática da usura, o historiador Jaques Le Goff (2004, 

p.22) faz um levantamento de outras fontes medievais e escreve: 

As definições medievais da usura vêm de Ambrósio: 
"Usura é receber mais do que se deu (Usura est plus 
accipere quam dare)"; de Jerônimo: "Chama-se usura e 
excedente a qualquer coisa, se alguém recebe mais do 
que deu (Usuram appellari et superabundantiam quid-
quid illud est, si ab eo quod dederit plus acceperit)"; da 
capitular de Nimega (806): "Existe usura onde se reclama 
mais do que se dá (Usura est ubi amplius requiritur quam 
datur)"; e do Decreto de Graciano:"Tudo o que é exigido 
além do capital é usura (Quidquid ultra sortem exigitur 
usura est)". A usura é o excedente ilícito, o excesso 
ilegítimo.  

 

Predominando assim uma sociedade com regime de estamento, mais aberto 

do que o regime de casta e mais fechado do que a classe social, pois se dividia em 

o clero (Primeiro Estado), a nobreza (Segundo Estado) e a burguesia e os 

camponeses (Terceiro Estado)5, tendo esta última situação a condição de migrar 

para o clero, por meio do ingresso aos mosteiros para uma vida de devoção 

religiosa.  

Desta forma o modelo filosófico Humanista levou esta mesma sociedade a 

resgatar o estudo da cultura clássica, que veio a desencadear mais tarde em vários 

outros progressos para o homem da sociedade medieval e tendo seu ápice na 

Reforma Protestante, que também propôs uma valorização Humanista. Mesmo se 

                                                           
5
 Jan de VRIES (1984-1987): La urbanización de Europa, 1500-1800, Barcelona, Crítica.  

https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fClero
https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fPrimeiro_Estado
https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fNobreza
https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fSegundo_Estado
https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fBurguesia
https://correio.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NWdgMEPy0kqsuTPb_ZSHPBh6fl6qd89IBgSIhYBmRHLpnC53BdD1bjdIjv96ogzXmfydYo3e-90.&URL=http%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fCampon%25C3%25AAs
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apartando do Humanismo secular e renascentista, a reforma deu um novo enfoque a 

valorização do trabalho e consequentemente do trabalhador e à riqueza, contidos 

dentro de um novo cenário econômico e social oriundo do pensamento de alguns 

reformadores como Calvino e também colocando o homem como o centro 

da  criação de Deus. Este Pensamento era até então proibido pela Igreja, por meio 

da teoria adotada de São Tomas de Aquino. 

Neste sentido, os Reformadores tomaram como ponto de partida não o 

homem como os Humanistas Renascentistas, por não ser mais o homem 

considerado “a medida de todas as coisas” e sim sua dignidade estava em ser 

criado à imagem de Deus, e ser regido por uma lei moral universal que era o 

decálogo (CALVINO,2000,p.37-38). 

Por isso o alcance da Reforma não ficou somente em sua origem religiosa, 

teve uma repercussão com um alcance também no âmbito cultural, institucional, 

social, político e econômico na história da Europa. Desta forma os reformadores 

passaram a pensar acerca de Deus, do homem e do mundo. “A reforma foi acima de 

tudo uma proclamação positiva do evangelho  Cristão” (LEITH,1997,p.36). 

Assim, onde quer que chegasse a reforma ela se preocupava em por a bíblia 

na língua do povo, para que todos tivessem acesso à sua leitura, mas ela se 

deparou com um problema social que era o analfabetismo quase que homogênio da 

população. 

Erasmo de Roterdã 6  (1466-1536) tinha grande preocupação em tornar 

acessíveis as escrituras bíblicas ao povo e em sua edição do Novo Testamento 

Grego (1516). Ele escreve:  

Eu discordo veementemente daqueles que não permitem 
a particulares a leitura das Sagradas Escrituras, nem as 
permitem ser traduzidas em língua vulgar (...), Quero que 
todas as mulheres, mesmo meninas, leiam os 
Evangelhos e as epístolas de Paulo. Provera a Deus que 
a Bíblia fosse traduzida em todas as línguas de todos os 
povos, para que pudesse ser lida e conhecida, não só 

                                                           
6
 Erasmo apud João Amós COMÊNIO, Didáctica Magna, 3ed. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian 

(1985), XXIV, 20, p.361-362; E.J. GOODSPEED, Como nos veio a Bíblia, 3ed. São Bernardo do 
Campo, SP. Imprensa Metodista, 1981, p. 116; John MEIN, A Bíblia e como chegou até nós, 3ed. Rio 
de Janeiro, JUERP. (Revista e ampliada), 1977, p.64. 
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pelos escoceses e pelos irlandeses, mas também pelos 
turcos e pelos sarracenos. Porém o primeiro  passo 
necessário é fazê-los inteligíveis ao leitor. Eu almejo o dia 
quando o lavrador recite para si mesmo porções das 
Escrituras enquanto vai acompanhando o arado, quando 
o tecelão as balbucie ao ritmo da sua lançadeira e o 
viajante repare o cansaço da sua viagem com as 
narrativas bíblicas; e que todas as conversas sejam sobre 
temas da Bíblia! Com efeito, nos somos aquilo que forem 
as nossas conversas quotidianas (...). 

  

Mas foi Lutero, analisando de um outro prisma, quem desenvolveu as bases 

da moderna escola pública e do ensino obrigatório tendo como ponto fundamental 

sua tradução das Escrituras para o alemão. Com isso podemos afirmar que a 

Reforma não foi responsável por organizar a educação somente no seu grau médio, 

ampliando a ação dos colégios Humanistas, mas também e pela primeira vez, com a 

escola primária pública (LUZURIAGA,1987,p.108-109). Nada obstante, não coube a 

Lutero a sistematização da base da educação reformada. 

Outra área que sofreu profundas mudanças na sociedade medieval como 

fruto da Reforma Protestante, já mencionado, foi a das relações de trabalho, área 

esta que alavancará e mudará toda uma concepção de lucro, riqueza e gerará por 

fim um novo modelo econômico na transição da Idade Média para a Idade Moderna, 

pois a concepção teológica da Igreja, desenvolvida durante o período medieval, era 

talhada aos moldes do sistema feudal, baseada na economia fechada e na 

autosuficiência dos feudos somente como subsistência, sendo assim o comércio 

era  uma atividade marginal. Tudo isso era respaldado pela Igreja romana e o 

trabalho era considerado no máximo “eticamente neutro” (WEBER,2004). Segundo a 

Igreja Romana “a finalidade do trabalho não é enriquecer o trabalhador nem suas 

relações, mas conservar-se na condição em que cada um nasceu, até que desta 

vida mortal, passe à vida eterna. A renúncia do monge é o ideal a que toda a 

sociedade deve aspirar. Procurar riqueza é cair no pecado da avareza. A pobreza é 

de origem divina e de ordem providencial” (PIRENNE,1982,p.19). 

Assim, com a reforma os protestantes pregavam uma cosmovisão do trabalho 

e das relações de trabalho onde tal relação era fortalecida e protegida, tendo sido 

Calvino o sistematizador dessa forma de teologia reformada, tomando o decálogo 
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como estatuto moral e ético respaldado pela bíblia como a lei moral e imutável de 

Deus para com o homem. Isto difere da concepção de trabalho e suas relações, 

difundida por toda a Idade Média, por meio da desvalorização do mesmo. A própria 

palavra “trabalho” vinha de um instrumento de tortura, que em latim seria tripalium 

(tripudiar). Havia também a influência de uma interpretação peculiar de Gênesis, 

adotada pela Igreja Católica e o Império Greco-Romano, que o trabalho seria uma 

prática amaldiçoada da parte de Deus.  

Este breve relato filosófico e etimológico da palavra trabalho pretende 

desvelar a influência da Reforma em dar uma nova cosmovisão ao trabalho e suas 

relações. Através da ética protestante e do pensamento social de Calvino foi 

conferido ao labor humano dignidade que jamais teve na Escolástica, fato este que 

teve grande participação mais tarde no surgimento de um novo modelo econômico 

comercial na sociedade moderna. 

Na ética protestante iniciada a partir das novas concepções bíblicas de Lutero 

e posteriormente do pensamento econômico e social de Calvino não havia lugar 

para a ociosidade, pois defendiam o conceito de que o trabalho estava relacionado 

ao progresso de toda humanidade, pois havia diversos modos do homem não cair 

na vala dos inativos e ociosos, por meio da ajuda oferecida a sociedade pela 

indústria, ou regendo sua família, ou na administração pública, ou em negócios 

privados, ou aconselhando, ou ensinando7(WEBER, 2004).  

Calvino, o reformador de Genebra, em suas concepções reformadas não foi 

inédito, pois foi ele antes de tudo foi um teólogo e pastor, seus escritos não eram 

nenhuma produção científica ou acadêmica e sim exortações com aplicações dos 

conceitos bíblicos no cotidiano, que em muito teve influência e participação, na 

formação de suas ideias e convicções, de outros reformadores, inclusive Lutero, o 

qual submete vários de seus escritos, para os quais almejava aprovação, como a 

carta de 21 de janeiro de 1545, que nunca foi entregue a Lutero (CALVINO, 2009, 

pp.53-54). 

  Em sua primeira fase, antes de Genebra, passou recluso por um 

período até que em março de 1535, em Estrasburgo, publicou a primeira edição das 

                                                           
7
 J. CALVINO, Commentaries on the Second Epistle to the Thessalonians (2 Ts 3.10), p. 355. 
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Institutas da Religião Cristã, uma obra curta e reduzida que passou por várias 

revisões se tornando, mais tarde, sua obra mais importante, e que lhe proporcionou 

certa reputação entre os reformadores, sendo ele um reformador de segunda 

geração com melhor posição para obter os resultados sociais e políticos do 

evangelho redescoberto (BIÉLER, 1999, p.55). Já neste tempo, ele iniciará seu 

papel pastoral, lançando-se na luta da igreja ao lado dos reformadores e intervindo 

ao escrever para o Rei da França em defesa e clemência dos seus compatriotas que 

seriam julgados por aquele monarca, devido suas novas confissões reformada, ou 

seja, por partilharem a mesma fé, libertadora de um sistema de governo eclesiástico 

medieval. Calvino como pastor já observava o cuidado que deveria ter com cada 

membro de um grupo social, esta preocupação com a sociedade brotou mediante 

sua convicção do valor singular e indelével de cada vida humana perante Deus, 

resultado do seu e também relacionamento constante com as Escrituras Bíblicas. 

A preocupação pastoral de Calvino também era manter a igreja unida. Certa 

vez acrescentou a seu substituto, Nicolas Parent, em 1540 em Estrasburgo, “uma 

igreja bem-organizada é a glória e a coroa do pastor, mesmo que ele não 

possa  nem exultar nem se regozijar por nada, senão pela salvação das almas pelas 

quais ele se preocupa”. Ele sentia profunda necessidade em cooperar na ajuda 

espiritual de homens e mulheres a encontrarem proteção na vida religiosa perante 

Deus, cooperação esta que durante séculos foi esquecida pela igreja Romana, o ato 

de mostrar a misericórdia de Deus para com o homem. 

Calvino cuidava de levar cada pessoa a olhar além de sua situação interior 

em que se encontrava, saindo de sua introspecção e erros cometidos no passado, 

mas fixando os olhos somente na misericórdia de Deus, visto que o homem em si 

mesmo ser repleto de erros, cobiça e falhas, não sendo suficiente apenas retirarmos 

de maneira superficial e convenientes, poucas palavras do texto bíblico e sim era 

necessário uma profunda mudança de vida tanto no aspecto moral, quanto no 

espiritual (CALVINO, 2003, p. 20,21, 142,144,146,148). 

Corroborando para suas assertivas, Calvino explana nas Institutas, textos 

bíblicos abrangendo tudo quanto à doutrina da salvação é necessário saber, um 

resumo quase completo da piedade, tendo como objetivo oferecer um manual para 

vida cristã, aplicável em toda esfera da vida de qualquer pessoa ou governo, sendo 
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um resumo de doutrinas essenciais para formação, moral, ética e espiritual de uma 

sociedade. Entre estas doutrinas estavam relacionadas uma aplicação dos dez 

mandamentos ou decálogo que seria um dos fundamentos da lei moral e ética que 

influenciariam todas suas ideias referentes a um novo sistema de governo 

econômico e social, sugeridos e aplicadas pelos governantes de Genebra, após sua 

chegada a Suiça (WILES, 2002). 

Neste segundo momento, já em Genebra, Calvino atuou além de um teólogo 

reformado, também como estadista e um reformador comprometido coma igreja, a 

bíblia e a sociedade reprimida daquela época pós-medieval. Calvino era um homem 

à frente em seus pensamentos para sua época, na questão da política, economia, 

separando os seus deveres da Igreja e Estado que iremos visualizar daqui para 

frente, o impacto e influência que tais pensamentos e atitudes causaram mais tarde 

na sociedade moderna. 

Genebra merece certo destaque, pois foi palco de importantes 

acontecimentos, sendo uma delas a adesão a Reforma Protestante. Para isso foi 

preciso romper com antigas alianças e passar por um período de lutas e resistências 

a tiranos como duques e bispos, enfrentando crises econômicas e tornando-se uma 

cidade de refúgio, inclusive  para protestantes e consequentemente experimentando 

um grande aumento demográfico.  

Por isso não havia mais espaço em Genebra para governos totalitários e nem 

mesmo teocráticos. Mas Calvino e Farel não foram aceitos da primeira vez, sendo 

expulsos da cidade e mesmo depois do seu retorno, não receberam reputação 

alguma para infundir seus pensamentos e exercer influência. Sua reputação e 

domínio foram crescendo de forma paulatina, como com o rompimento da fé 

romana, depois com a política influenciada pela igreja romana. Enfim Calvino foi 

ganhando clareza e maturidade ao transitar em meio a vários atritos e usurpações 

praticadas pela política, igreja romana, governo totalitário e ingerência da Igreja no 

Estado, tendo participação em uma teoria contra o Estado naquele cenário hostil. 

Por isso seria necessária uma abordagem de tais acontecimentos, neste 

cenário, para depois compreendermos em sua totalidade a influência e pensamento 

do reformador de Genebra, João Calvino, abordagem esta que não será permitida, 
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em toda amplitude, nesta atual pesquisa. Apenas alguns pontos que corroborarão 

para o tema proposto (SILVESTRE, 2003). 

No início do século XVI, Genebra passou por disputas políticas entre o Duque 

de Savoy, Charles III e seu Bispo, contra seus oponentes, saindo vitoriosos em 

1526, os oponentes do Duque e ficando Genebra com sua identidade helvética. 

Nestes episódios não teve a reforma protestante participação, sendo estes conflitos 

somente na esfera política (MONTER,1964b, p.133). 

Todos estes acontecimentos contribuíram para a formação do pensamento de 

Calvino já em sua chegada em Genebra, mesmo sabendo que a reforma na Suiça já 

havia sido iniciada antes por Guillaume Farel (1489-1565), e em Zurique, com Ulrich 

Zwinglio (1484-1531). Nesta época Genebra era dividida por conselhos compostos 

por pessoas, muitas delas ilustres da sociedade genebrina. Não era permitido os 

pastores ou cidadãos estrangeiros, fazerem parte dos conselhos. 

Em toda sua vida, Calvino lutou contra as ingerências dos conselhos na 

igreja, pois ele defendia a separação dos assuntos da Igreja e Estado. Neste 

contexto, nos assuntos doutrinários e morais, os pastores eram consultados pelo 

governo civil, que tinham como dever e incumbência a observância do decálogo. 

Sendo assim o papel dos reformadores e inclusive de Calvino além das 

orientações espirituais também era de zelar pelas obras sociais, ou seja, a caridade. 

Em um de seus livros chamado: “Beatitudes”, Calvino escreve sobre os sermões das 

boas aventuranças feito por Jesus, escritos estes que contrariam os que descrevem 

o reformador Frances como insensível e incapaz de mostrar seus sentimentos a 

favor do próximo e da comunidade. Mas, Calvino, assim como mostra a historia e 

documentos, era uma pessoa apaixonada por Deus, as escrituras e 

consequentemente por pessoas, conforme afirmam seus escritos das Beatitudes, 

onde cita os livros bíblicos de Mateus 5:1-4 e Lucas 6:20-21 (CALVINO, 2008, p.33). 

Em sua leitura dos textos bíblicos acima, Calvino nos mostra que Jesus 

queria passar para seus discípulos assuntos importantes que deveriam ser sempre 

lembrados para encontrar a verdadeira paz de espírito e objetivos estes dignos de 

serem alcançados. 
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   1.3.2.      A influência da ética calvinista 

  

Para tratar da abrangência e da influência do Calvinismo ressaltamos a 

importância da análise de Abraham Kuyper (1837-1920), teólogo e filósofo calvinista 

holandês que se envolveu intensamente nas áreas acadêmicas e políticas do seu 

país. Líder de um dos principais partidos e membro do parlamento por mais de trinta 

anos, serviu também como Primeiro Ministro da Holanda de 1901 a 1905. 

Segundo Kuyper, o Calvinismo tem raízes em uma forma de religião que era 

lhe era própria, e desta consciência religiosa desenvolveu-se primeiro uma Teologia 

peculiar, depois uma ordem eclesiástica especial, e então uma certa forma de vida 

política e social, para a interpretação da ordem moral do mundo, para a relação 

entre a natureza e a graça, entre o Cristianismo e o mundo, entre a Igreja e o 

Estado, e finalmente para a Arte e a Ciência; e em meio a todas estas expressões 

de vida ele continuou sempre o mesmo Calvinismo, à medida que, simultânea e 

espontaneamente, todos estes desenvolvimentos tiveram origem em seu mais 

profundo princípio de vida (KUYPER,2002,p.15). 

Calvino foi uma importante figura dos modernos direitos humanos. De acordo 

com suas concepções, ele contribui para  a moderna forma republicana de governo, 

para a moderna compreensão de relação entre lei natural e lei positiva.   

Compreendeu junto com os movimentos políticos e sociais de sua época que 

a origem do estado nacional moderno, o comércio burguês internacional, o 

desenvolvimento da burguesia e a expansão do mercado monetário, exigia uma 

nova avaliação na teoria de Tomás de Aquino sobre o empréstimo de dinheiro a 

juros, resultado da retomada da economia na Europa ocidental. Após seu declínio 

com os efeitos da Peste Negra que causou queda da demanda de bens, como na 

mão de obra no século XIV, somente na metade do século XV, a indústria e o 

comércio começaram a crescer novamente. Agora com novas técnicas de 

manufaturas de tecidos, mineração, armamentos, especialmente na Inglaterra e 

Holanda. 
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Aumentava consideravelmente a circulação de dinheiro, pois surgiram 

importantes bancos como os de Médici e Florença. Estas mudanças econômicas 

trouxeram importantes impactos nas classes sociais, durante o século XVI, 

principalmente na nobreza que sentia sua posição econômica ameaçada, pois eram 

detentores de muitas terras, mas não possuiam dinheiro ou liquidez econômica, 

ficando na dependência de empréstimos dos comerciantes e banqueiros, fazendo 

com que esta classe social, aliadas a outras como profissionais liberais ficasse cada 

vez mais influente perante o governo (REID, pp.36,37,41). 

Este ambiente competitivo que exigia mudanças possibilitou a difusão rápida 

das ideias de Calvino, mais até mesmo que seus antecessores. A moderna 

sociedade ocidental teve sem duvida Calvino e o Calvinismo  como  as suas maiores 

forças moldadoras de seu tempo (BRESLAU,1937). Por isso, a delimitação temática 

deste trabalho teve como foco a ética calvinista do trabalho, que reflete e explica as 

transformações havidas de ordem social, econômica e nas relações de trabalho em 

especial. 

Assim o Protestantismo, através de sua ética com princípios econômicos e 

sociais, contribuiu para o amadurecimento do homem frente a uma sociedade 

moderna, prova disso é que onde quer que ele se implantasse sua influência 

totalmente perceptiva agia como uma força modeladora da vida cultural, economia e 

social e não apenas na vida religiosa (Cf. BIÉLER,1990,p.540), tais transformações 

foram como uma recompensa, através dos esforços de Calvino, usando para isso 

interpretações bíblicas, como o texto a seguir, recompensa aos rejeitados, das 

Beatitudes, pertinente ao quinto sermão ( pp. 79-80): 

 

(...) Pois os homens são tão cheios de maldade que nós 
devemos muitas vezes lutar para proteger o inocente e o 
fraco quando eles são afligidos, e assumir causas 
valorosas e justas. Pois isso é o que Deus exige de nós. 
Não nos é suficiente deixar de praticar atos errados e 
nocivos, devemos fazer o bem da melhor maneira que 
pudermos. A verdade é, como eu já disse, que ao nosso 
redor existem muitos malfeitores. Não é por acaso que o 
diabo é chamado de príncipe deste mundo. Ora, não é 
somente difícil, para nós, servir a Deus e viver calma e 
pacificamente, nós também devemos conviver com o fato 
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de que, ao defender o bem, experimentaremos muitos 
conflitos e preocupações. Os maus serão nossos 
inimigos(...). 

  

Para Calvino a igreja e o Estado eram duas entidades independentes, tendo 

cada qual recebido suas autoridades do Deus soberano, pois para ele igreja e 

Estado devem viver em paz e, juntos, cooperarem na sujeição à Palavra de Deus. 

Cada um tem sua função, o Estado nas questões civis e a igreja nas questões 

espirituais. Seguindo esta visão Calvino mostrou que não era apenas um mero 

pastor ou teólogo preocupado com seu rebanho, com atuação teológica apenas, 

mas um humanista com uma cosmovisão tão forte capaz de produzir mudanças 

profundas para sua época com grande impacto político, inclusive, como exemplo 

cita-se a abolição a clausula da lei canônica o benefício do clérigo, colocando-os em 

subordinação aos magistrados em todas as questões civis. 

Nota-se que Calvino tinha um modelo de Estado formado por cidadãos 

cristãos, sendo impossível haver vida individual próspera e verdadeira sem uma 

moralidade baseada na religião, assim como a vida social e política sem a 

verdadeira moralidade, por considerar que estas são baseadas na nova concepção 

reformada da religião cristã firmadas no decálogo (Cf. VAN TIL,2010,p.112-113). 

Este modelo calvinista de Estado que é formado por cidadãos com uma 

moralidade baseada na religião, tem como base o texto do Apóstolo Paulo, no qual 

coloca todas as coisas externas sujeitas à nossa liberdade (Rm 14.:14) e também 

prevê que para o puro tudo é puro e para o impuro nada é puro, devido a sua 

consciência corrompida (Tt 1:15). Assim o cristão que é um homem de Deus livre, 

usa este mundo zelando pela obediência aos mandamentos de Deus para sua 

glória, sendo moderado no uso dos dons por Deus concedidos, paciente e submisso, 

quando privado das bênçãos terrenas, pois foi chamado para desempenhar o amor 

e a tolerância no uso de sua liberdade e assim edificar a outros. Robert White nos 

diz nas Beatitudes de João Calvino (p. 9-15), que assim como o pensamento 

econômico e social de Calvino trouxe uma ética e moral para sociedade genebrina, 

fundamentada no decálogo que é o conteúdo fundamental da ética cristã, a qual 

Calvino e Lutero tinham ciência da importância e urgência de ensina-la para todo 
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cristão, também os sermões das boas aventuranças foram importantes e 

desafiadoras, pois se tratava de uma proposta, feita por Jesus, de formar discípulos 

para todos que se sentem excluídos e rejeitados pelos homens e os incitavam a 

mudarem sua historia em prol de si mesmos e do Reino de Deus (CALVINO, 2008). 

Por isso que entre muitas coisas com as quais era envolvido e se preocupava 

Calvino, em Genebra, a pregação expositiva da bíblia era a mais influente. Durante 

muito tempo, quase que diariamente, ensinava, encorajava, exortava e aconselhava 

em uma congregação composta de refugiados e visitantes, mesmo as institutas 

sendo de muita importância para fundamentar a doutrina cristã reformada, foi a 

Palavra pregada de forma pragmática que revolucionou os cristãos e o evangelho 

em Genebra, pois Calvino entendia por meio de uma cosmovisão reformada 

fundamentada na bíblia, que o centro de toda criação de Deus era o homem, criado 

a sua imagem e semelhança, o qual deveria ser guiado, ajudado e apresentado para 

uma nova vida, tanto no aspecto espiritual como moral, cruciais para transformação 

de uma sociedade, ficando clara a preocupação de tal reformador pelas pessoas, 

fazendo dele um grande líder, reformador, estadista e até mesmo um revolucionário. 

Mais de 1600 sermões foram pregados por Calvino, usando os livros bíblicos 

do velho e novo testamento, entre eles alguns visando ilustrar os sermões das boas 

aventuranças dos evangelhos sinóticos de  Mateus, Marcos e Lucas. Como um 

alento aos rejeitados e refugiados para quem pregava, conforme abordado por ele 

mesmo no terceiro sermão, mansidão e misericórdia, das Beatitudes pp.47-48: 

Se nós apenas considerássemos o que a natureza nos 
ensina, sentiríamos a maior felicidade que seres 
humanos poderia desejar. Pois Deus criou todos a sua 
própria imagem, de modo que apenas temos de olhar 
para nosso vizinho para  vislumbrar a nós mesmos. Nós 
somos uma carne. E apesar de diferentes aparências e 
atitudes, é impossível apagar a unidade que Deus nos 
conferiu. Se apenas isso estivesse firmemente cravado 
em nossa mente, nos todos estaríamos vivendo em paz 
com o próximo, em um tipo de paraíso terrestre.O oposto, 
entretanto, e o caso. Todos ao nosso redor seguem seus 
próprios interesses e procuram apenas  a sua vantagem. 
Todos querem dominar o próximo. Daí nosso orgulho, 
nosso mal humor, nosso veneno no instante em que 
somos atacados. Perversidade e até mesmo crueldade 
abundam. Nós somos vingativos e causamos problemas 
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sem fim; é como se raios devessem cair dos céus toda 
vez que alguém é ofendido (...). 

  

 Contudo, as coisas deste mundo em si mesmas não são pecaminosas e 

apenas se tornam assim quando não as utilizamos com moderação e sim com 

abusos em detrimento de nosso semelhante. Desse modo se as possuí-las sem 

deixa-las nos possuir lançando mão da prudência, não seria mal a busca das 

realizações culturais, posse de riquezas, do trabalho, desfrute de alimentos, bebidas 

e do luxo, pois a maldição de Deus recai sobre o rico apenas se estes estiverem 

imersos em suas sensualidades, coração cheio de prazeres carnais e cobiças. Então 

Calvino diz que é preciso olhar para este mundo e tudo que nele há à luz da luz da 

eternidade, caso contrário ele nos empurrará para longe de nosso chamado (Cf.VAN 

TIL, 2010,p. 118). 

Abraham Kuyper, em suas Stone Lectures, chama a atenção para o ponto 

que foi a libertação do homem medieval do julgo de ter de alcançar a salvação pelas 

obras, que desencadeou o interesse incansável na busca da ciência, indústria e 

invenções produzindo assim o mundo moderno. Por isso, Calvino ressalta que no 

uso moderado e apropriado deste mundo, os cristãos foram levados a serem 

agentes culturais de Deus, tendo domínio sobre a terra, para enchê-la e cultivar seu 

solo. E, se Agostinho defendia que “labor, embora útil, é em sim mesmo uma 

punição” (A Cidade de Deus, XXII, 22), Calvino defende que toda vocação é posta 

no homem por Deus, que “não haverá emprego tão desprezível e sórdido, que não 

seja de fato respeitável, julgado como altamente importante a vista de Deus” (inst., 

III, 10,6). Com isso podemos considerar a grande contribuição de Calvino para 

economia de sua época. (VAN TIL, 2010, p119). 

Em razão da relevância da obra “O Pensamento Econômico e Social de 

Calvino” de André Biéler, trataremos de  algumas de suas principais abordagens 

com relação ao trabalho e suas relações. 

Consideremos, inicialmente, quais foram as repercussões e intervenções da 

Reforma nas relações destinadas às atividades econômicas, em especial, no que 

tange ao trabalho do homem como vocação de Deus, lembrando que acostumado 
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estava o homem em considerar o valor deste trabalho de forma independente a 

teologia bíblica reformada, como anteriormente já abordamos, era considerado algo 

adâmico e amaldiçoado por Deus, porém Calvino através de seu empenho desde o 

início da reforma com as ações sociais da igreja, por ter consciência da situação 

moral e material em que se encontrava a população de Genebra, toma ações para 

socorrer de imediato suas necessidades. 

Os reformadores tinham como primeiro plano a reestruturação espiritual e 

moral da nação, porém em paralelo travavam uma luta necessária no plano social 

que caracterizava uma renovação cristã autêntica, que buscava operosidade, como 

no caso da criação de um hospital geral destinado aos necessitados; medidas de 

ordem econômica contra o monopólio e a especulação; declaração dos feriados, o 

domingo como descanso e suprime as antigas festas de guarda. 

Ao mesmo tempo que o governo e a comunidade garantem o sustento para 

qualquer pessoa vítima de incapacidade social, seja qual for o motivo, no novo 

modelo social da cidade não há lugar para vadios, mendicante ou ocioso. Em 1539, 

é publicado um novo edito contra os vagabundos que todos que assim fossem 

deveriam trabalhar cada um em sua profissão sob pena de serem presos e os 

vagabundos estrangeiros que não tinham meio de ganhar a vida, eram obrigados a 

deixar a cidade em  três dias (Cf.BIÉLER,1990,p.221-222). 

  

 

1.4. Aplicação do decálogo como lei moral e suas 

correlações na sociedade e na política 

  

Os líderes da reforma protestante de maneira geral deixaram em seus 

escritos, reflexões sobre a ética cristã, partindo sempre da leitura da Bíblia. Para 

Calvino, em especial, os dez mandamentos são a lei fundamental para qualquer 
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fundamento e reflexão ética, levando-nos a entender que a ética cristã tem seus 

fundamentos nos dez mandamentos.  

Para podermos ter uma boa compreensão do decálogo é necessário ter uma 

boa visão do contexto e as circunstancias históricas que se passa nos textos bíblicos 

de Êxodo e Deuteronômio. A Lei dos dez mandamentos, que também nos referimos 

como decálogo foi dada ao povo de Israel em dois momentos, enquanto eles 

peregrinavam pelo deserto, o primeiro foi no início da viagem, no pé do monte Sinai 

e a segunda vez, antes de entrarem em Canaã no fim da viagem. 

Por isso a Lei é extremamente necessária para Israel, pois Deus os escolheu 

como seu povo e fez uma aliança com eles que seriam herdeiros de uma promessa 

celestial, conforme registra o texto bíblico de Deuteronômio 4: 13 “Então vos 

anunciou, ele a sua aliança, que vos prescreveu em duas tabuas de pedra.”. 

Lutero comenta que apesar dos dez mandamentos terem sido dados como 

ordenanças ao povo de Israel, também era aplicado a qualquer ética cristã e valores 

morais, quando ele mesmo fez uma exposição completa no Pequeno e no Grande 

Catecismo.  

Na concepção reformada, hoje os cristãos não são receptores diretos da Lei 

etnicamente, mas espiritualmente no plano da Salvação do Novo Testamento, 

conforme relata o apóstolo Paulo, no texto bíblico de Efésios 2:11-12 “Portanto, 

lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por 

aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, 

estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da 

promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo.” e também pelo fato de 

serem os judeus as raízes do cristianismo. 

Outro ponto relevante demonstrado nos textos bíblicos de Mateus 5:7; 5:21; 

5:27 e 5:31, sobre o sermão do monte, Jesus, não anula a Lei, mas aumenta 

as  exigências do que diz respeito ao decálogo. Também além dos cristãos, os dez 

mandamentos, sem dúvida, são recomendados e bem aplicados para qualquer 

homem como um código de ética e conduta moral do bem. Assim reconhecia o Rei 

Salomão, filho de Davi, no texto bíblico de Eclesiastes 12:13 “De tudo que se tem 
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ouvido, a suma é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o 

dever de todo homem”(Calvino apud REIFLER, 1992). 

 Calvino, no primeiro livro das Institutas capítulo VIII, item 1, nos transmite a 

“divina formulação da lei moral”  (CALVINO apud REIFLER, 1992, pp. 1992): 

Aqui não julgo ser impróprio inserir os Dez Mandamentos 
da lei, com uma breve exposição deles. Porquanto, 
também daqui melhor se evidenciará o que tenho frisado, 
a saber, o fato de até agora vigorar o culto que Deus uma 
vez prescreveu. E assim ficará confirmado o segundo 
ponto que já mencionamos: que os judeus não só dela 
aprenderam qual era a verdadeira natureza da piedade, 
mas ainda, ante o horror do juízo, vendo que não tinham 
força suficiente para cumprir a lei, se viram 
impulsionados, como que a contra gosto, ao Mediador 
(...) Ora, tudo quanto se deve aprender das duas Tábuas, 
de certo modo no-los dita e ensina aquela lei interior que 
anteriormente se disse estar inscrita e como que gravada 
no coração de todos. Pois nossa consciência não nos 
deixa dormir um sono perpétuo, destituído de 
sensibilidade, sem que nos seja testemunha e monitora 
interior daquilo que devemos a Deus, sem que nos 
anteponha a diferença do bem e do mal, e assim nos 
acuse quando nos afastamos de nosso dever. Entretanto, 
já que o homem está envolto na escuridão dos erros, 
mediante essa lei natural ele apenas de leve prova que 
culto há de ser aceitável a Deus. Na verdade, se afasta 
de sua correta compreensão por uma longa distância. 
Além disso, está a tal ponto intumescido de arrogância e 
ambição, e cegado de amor próprio, que nem ainda é 
capaz de contemplar-se e como que descer dentro de si 
mesmo, para que aprenda a humilhar-se e reconhecer a 
própria indignidade e confessar sua miséria. Por isso, 
porquanto era necessário, tanto a nosso embotamento 
quanto a nossa contumácia, proveu-nos o Senhor a lei 
escrita para que não só atestasse com certeza maior o 
que era demasiadamente obscuro na lei natural, mas 
também, sacudido o torpor, a mente e a memória nos 
ferissem com mais intensa vividez. 

 

Para Calvino, a validade dos dez mandamentos foi e deveria ser o conteúdo 

principal para qualquer postulado ético e eles deveram ser pregados até o fim do 

mundo, por ser a lei perpétua e infalível, sendo para ele uma perfeita regra de justiça 

não necessitando de nenhum acréscimo, por ser, perfeita e absoluta.  
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O decálogo consiste de princípios únicos referentes a valores morais e éticos, 

que todo ser humano deve balizar sua vida, sendo ele de caráter universal e a 

expressão máxima da vontade de Deus para o homem, sendo nesta Lei, Deus, 

legislador e redentor simultaneamente.  

As Institutas tratam do “teor e conteúdo da lei moral, da seguinte forma”: no 

primeiro livro das Institutas, capítulo VIII, item 2: 

Agora se torna fácil entender o que se deva aprender da 
lei, isto é, que Deus, uma vez que é nosso Criador, tem, 
portanto, por direito, em relação a nós como Pai e 
Senhor, e por esta razão de nós se lhe devem glória, 
reverência, amor, temor. Ademais, também não nos é 
direito seguirmos para onde quer que o impulso da mente 
porventura nos impulsione; ao contrário, pendentes de 
seu arbítrio, devemos firmar-nos somente naquilo que lhe 
seja do agrado. Então, que lhe são aprazíveis a justiça e 
a retidão, porém abominável a iniquidade, e por isso, a 
não ser que por ímpia ingratidão nos queiramos afastar 
de nosso Criador, necessariamente deve ser por nós 
cultuada a justiça em toda a vida. Ora, se então, afinal, 
lhe exibirmos reverência que de nós se demanda, quando 
preferirmos sua vontade à nossa, segue-se que outro não 
lhe é o culto genuíno, senão a observância da justiça, da 
santidade, da pureza.Nem procede pretextar a desculpa 
de que nos falta a capacidade, e como devedores 
arruinados não temos condições de pagar. Pois não é 
defensável que meçamos a glória de Deus pela medida 
de nossa capacidade, porquanto, seja o que de fato 
somos, Aquele permanece sempre semelhante a si 
mesmo, amigo da justiça, imune à iniquidade. Tudo 
quanto de nós exija, visto que ele não pode exigir senão 
o que é reto, a necessidade permanece de obedecermos 
por obrigação de natureza. O fato, porém, de não o 
podermos, isto nos é devido à imperfeição. Ora, se 
somos mantidos amarrados pela própria concupiscência, 
em que o pecado reina (Rm 6.12), de sorte que não 
somos livres para a obediência de nosso Pai, não há por 
que pleiteemos por defesa essa necessidade, cujo mal 
não só está dentro de nós, como também deve ser-nos 
imputado. 

  

  Nos dois primeiros mandamentos, Deus trata de sua adoração; família 

e relacionamento, o terceiro e quarto mandamentos tratam do nome de Deus e o 

sábado; quinto ao sétimo mandamentos trata-se de autoridade, homicídio e 

adultério; e do oitavo ao décimo trata-se do individuo e a sociedade, por meio de 
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questões como roubo, falso testemunho e cobiça, sendo estes últimos os que 

abrangeremos nesta pesquisa, pois serão relevantes nas assertivas que faremos 

relacionadas às bases do pensamento calvinista, através de uma nova cosmovisão 

referente não só no contexto teológico, econômico e social, mas inclusive nas novas 

relações de trabalho, que impulsionaram a sociedade de Genebra a influenciar na 

transformação, de uma Europa medieval e estagnada para uma Europa moderna e 

prospera,  culminando, na Inglaterra, com o movimento puritano, que migrou para os 

Estados Unidos da América, com o conceito de trabalho como vocação.  

As intervenções de Calvino em 1535 nas questões chamadas de gestão 

pública, de gestão de pessoas e gestão nas corporações, usadas muito nos tempos 

atuais, já se viam naquela época, no âmbito da fiscalização dos preços, monopólio, 

especulação, limitação da jornada de trabalho e a instrução pública obrigatória 

(BIÉLER, 1990). 

Desta forma se apoiava Calvino no decálogo para afirmar que o exercício da 

boa religião era a própria alma da retidão, sendo o culto a Deus o mais importante 

dos fundamentos da justiça, útil para uma vida sem malefícios, pois a primeira tabua 

da Lei tratava da piedade e culto a Deus e a segunda tabua as obrigações de como 

nos conduzir na sociedade dos homens, explanada nas institutas, capitulo VIII, parte 

11: 

11. AS DUAS TÁBUAS DA LEI E SUA REFERÊNCIA 

Em terceiro lugar, deve considerar-se o que significa a 
divisão da lei divina em duas tábuas, das quais todos os 
de espírito saudável proclamarão ter sido feita várias 
vezes solene menção, não sem causa, nem 
temerariamente. E à mão nos está a razão por que não 
nos deixa permanecer incertos acerca desta matéria. 
Pois Deus assim dividiu sua lei em duas partes, nas quais 
se contém toda a justiça, que tenha aplicado a primeira 
aos deveres da religião, que dizem respeito 
peculiarmente ao culto de sua divina majestade; a outra, 
aos deveres do amor, que têm a ver com os homens (...). 

  

Percebemos que em todo momento a mensagem trazida pela reforma 

protestante, por meio de seus reformadores, vista até o momento pela dedicação, 
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influencia e interferência de Calvino nos conselhos de Genebra, sem dúvida alguma 

foi clara sua habilidade, no que dizemos nos tempos atuais em todo tipo de 

corporações, em gerir pessoas, influencia-las para um patamar mais elevado de vida 

em uma sociedade, nos princípios tanto espirituais, morais e éticos, 

importantíssimos nas relações de trabalho no comercio, política e indústria de sua 

época, mas possível de ser aplicada em qualquer sociedade e corporação, em 

qualquer tempo e situação, conforme visto anteriormente, nas afirmações de 

Abraham Kuyper e desta forma ser capaz de transformar toda uma condição social e 

econômica, usando para isso uma firme e clara convicção dos princípios cristãos em 

sua pratica e não apenas nos rudimentos e doutrinas, mas na vivência pessoal 

cotidiana exemplar dos reformadores daquela época como uma realidade de vida. 

Na parte 51 e 52 do capitulo VIII das Institutas visualizamos estas assertivas: 

  

51. A LEI ESPELHA A VERDADEIRA PIEDADE, NÃO 
MERAMENTE SEUS RUDIMENTOS 

Portanto, alguém se engana se crê que na lei se ensinam 
apenas certos rudimentos e princípios elementares da justiça, 
com os quais os homens são iniciados à sua aprendizagem, 
todavia não são conduzidos ao reto alvo das boas obras, 
quando para a perfeição suprema nada possas desejar além 
daquela formulação de Moisés e desta de Paulo. Pois, 
pergunto, até onde quererá avançar quem não quiser contentar 
com esta instrução, pela qual se adestra o homem ao temor de 
Deus, ao culto espiritual, à obediência dos mandamentos, a 
seguir a retitude do caminho do Senhor, enfim, à pureza de 
consciência, à fé sincera e ao amor? Donde se confirma essa 
interpretação da lei, que em seus próprios preceitos procura e 
acha todos os deveres da piedade e do amor. Pois aqueles que 
se aferram a apenas elementos mirrados e jejunos, como se a 
lei ensinasse a vontade de Deus pela metade, conforme o 
Apóstolo testifica, de maneira nenhuma alcançam sua 
finalidade. 

    

Também na obra administração política, Calvino faz comentários nas 

Institutas, no livro IV, capitulo XX, com relação a atentarmos nas relações do poder 

civil com o espiritual. Ele sabia que em certos aspectos essas leis e governos eram 

distintas, mas não se excluem totalmente entre si e ele via a necessidade de 
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enfrentar esta problemática em seus comentários, pois a magistratura civil por ter 

como incumbência o governo do povo é também uma vocação divina, a qual todo 

homem tem que submeter, isto se os mesmos se empenharem no reto e fiel ofício 

de suas ocupações. Na natureza e função do governo civil, Calvino faz o comentário 

que existe uma tríplice ordem de elementos: os magistrados, leis e o povo, e isso 

mesmo em referencia a religião, conforme a citação a seguir (parte III):  

De fato suas partes são três: o magistrado, que é o 
defensor e guardião das leis; as leis, segundo as quais 
ele governa; o povo, que é regido pelas leis e obedece ao 
magistrado. Vejamos, pois, em primeiro lugar, quanto à 
própria função do magistrado, se porventura seja 
vocação legítima e aprovada por Deus, de que natureza é 
o ofício, quão grande é o poder; em seguida, de que leis 
um governo cristão deva ser constituído; então, 
finalmente, que benefício resulte das leis ao povo, que se 
deva obediência ao magistrado. 

 

No que diz respeito à função dos magistrados, elas são aprovadas por Deus 

como também mencionadas com títulos honrosos e de dignidade, por terem um 

mandato de Deus, não sendo isso imputado por Calvino, mas como ele mesmo diz 

nas Institutas, parte IV do capítulo XX, é interpretação contida nas escrituras, 

conforme segue: 

Chamou deuses àqueles a quem sobreveio a Palavra de 
Deus (1Jo 10.35); que é isso, senão que por Deus lhes 
foi conferida a incumbência de o servirem em seu ofício, 
e que a seus juízes, a quem constituíam em cada cidade 
de Judá, como diziam Moisés e Josafá, para que 
exercessem o juízo, não segundo o homem, mas 
segundo Deus (Dt 1.16, 17; 2Cr 19.6)? Com o mesmo 
propósito é o que a Sabedoria de Deus afirma pela boca 
de Salomão: que é obra sua “que reinam os reis e os 
conselheiros decretam coisas justas, que os príncipes 
exercem o principado e todos os juízes da terra” (Pv 8.15, 
16). 

 

Todavia é necessário, ressalta Calvino, que os magistrados esforcem-se ao 

máximo para que no exercício de suas funções, o façam com fidelidade e 

honestidade, mesmo sendo sabido que seu oficio é árduo, pesado de grande 
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responsabilidade, mas devem ser cientes que são representantes de Deus na terra 

da divina justiça por isso como poderiam eles proferir uma sentença injusta com 

seus lábios? E com suas mãos assinarem decretos ou sentenças fraudulentas, se 

foram designados para registrarem os atos de Deus, o reto juiz? Por isso Calvino 

saliente que tais homens a quem deus confiou a função de magistrados 

conduzam  os homens e causas a quem Deus os confiou com, diligência, 

honestidade e retidão. 

Desta forma explana Calvino, na parte VI do capitulo XX das Institutas:  

E devem ter isto perpetuamente diante de si: ‘Maldito 
aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente; e 
maldito aquele que retém sua espada do sangue’ (Jr 
48.10). Muito mais gravemente malditos aqueles que, em 
uma vocação justa, se conduzem fraudulentamente. 
Assim sendo, como quisessem Moisés e Josafá exortar a 
seus juízes para, com seu ofício, nada mais eficaz 
tiveram com que incitar seu ânimo do que o que 
referimos antes: ‘Ouvi a causa entre vossos irmãos, e 
julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o 
estrangeiro que está com ele’ (Dt 1.16). 

 

Comenta Calvino que são muitas as formas de governo, mas serão legítimas 

e aceitáveis todas aquelas que defendam a liberdade do povo com estabilidade e 

real moderação, pois não teria sentido em um governo legítimo privar seu povo de 

opinar e interagir quanto à melhor forma de governo para se viver. Mas na realidade 

qual é o verdadeiro ofício dos governantes? Nas institutas Calvino comenta que 

seus deveres deverão se conformar com o decálogo, sincronizado com a verdadeira 

religião, no bem geral do povo por meio da paz e segurança, além de impedir 

excessos e a violação do direito. Se assim não fosse os governantes buscariam 

somente o bem para si ao invés proteção dos necessitados, injustiçados e 

oprimidos. Assim não é permitido o derramamento de sangue inocente e não 

fazendo acepção de pessoas entre grande e pequeno, conforme comentários das 

institutas, parte 9 do livro IV, capítulo XX “Ouvi a causa de vossos irmãos e julgai 

entre um homem e seu irmão, e o peregrino; não façais acepção de pessoas no 

juízo; ouvi tanto ao pequeno quanto ao grande; não vos arreceeis de homem algum, 

porque o juízo pertence a Deus” (Dt 1.16, 17). 
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Desta forma Calvino influenciava todos em Genebra como um pastor nos 

direitos humanos e espirituais, entendendo estes direitos, por meio dos magistrados, 

até mesmo aos desregrados e ímpios, sendo a misericórdia imperante sobre a 

severidade. Temos aqui uma questão muito difícil: se pelo decálogo de Deus os 

cristãos não poderiam matar ou mesmo o mal para seu próximo, como seria possível 

aos magistrados caminharem em uma linha tão tênue? Serem piedosos e ao mesmo 

tempo severos? “(...)Não é em vão que carregam a espada”, diz Paulo no livro 

bíblico de Romanos 13:4:  “(...)os ministros de Deus para a ira, vingadores aos que 

fazem o mal.” 

Mas Calvino comenta que não era ele a favor de uma severidade irracional, 

onde qualquer tribunal não possa ser justo por possuir misericórdia, sendo crucial 

aos magistrados possuírem em equilíbrio as duas coisas, que não destrua por 

excesso de severidade e nem tanto por clemência demasiada deixe que cada um 

faça o que bem queira em detrimento da desgraça de muitos. 

Outra abordagem importante, comentada por Calvino nas institutas, para a 

ordem civil e política de uma sociedade é a legitimidade dos impostos, taxas e 

tributos, fatores importantes para manutenção e sustentação do governo, mas que 

tais recursos sejam administrados com moderação e equilíbrio e nunca para o luxo e 

ostentação nas custas do povo, pois estes recursos são subsídios para 

necessidades públicas, conforme comenta na parte 13 do livro IV, capítulo XX das 

Institutas:  

Assim vemos que o fizeram Davi, Ezequias, Josias, 
Josafá e os demais santos reis; igualmente José e Daniel 
viveram esplendidamente do erário público, conforme o 
requeria o estado a que foram elevados, sem  
experimentar por isso escrúpulos de consciência. 
Também lemos em Ezequiel que, por disposição de 
Deus, foram designadas aos reis grandes possessões 
(Ez 48.21). E ainda que nesta passagem se descreva o 
reino espiritual de Cristo, contudo toma o padrão ou 
modelo de um reino terreno, justo e legítimo. 

 

Outro ponto recomendado por Calvino, é que em toda demanda feita aos 

tribunais, não sejam elas eivadas de sentimentos de vingança, ódio ou furor, mas de 
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moderação e mansidão, sendo lícito primeiramente o que peça justiça, de forma 

verdadeira, o que foi lesado de alguma forma no corpo ou em seus bens. Em 

segundo lugar, é lícito, que o acusado se defenda com os melhores procedimentos, 

igualmente sem nenhum rancor, mesmo sabendo que muitos retrucarão que tal 

forma de agir em uma demanda seria quase impossível ou milagrosa de acontecer, 

mas reforça Calvino, que estas recomendações não deixam de ser boas e puras. 

Igualmente, o respeito e acatamento das determinações dos magistrados, 

deverão ser praticadas, porem os que desviam do seu caminho e oficio, fazendo-os 

sem licitudes, deixam de merecer o respeito. 

 Segundo Hans Ulrich Reifler, em seu livro A Ética dos Dez Mandamentos, 

todo homem tem a necessidade de prestígios e de possuir bens, alem de outras 

necessidades básicas. Tais direitos não são maus ou errados, mas devido o 

individualismo do homem elas impulsionam alguns a certas ilicitudes como roubar e 

matar, assim levando nações a guerras. Por isso os dez mandamentos nos levam a 

observância moral para com o próximo no tocante ao dinheiro e a propriedade, desta 

forma “não furtar”, significa não obter nada de outrem que não seja pela forma justa 

e honesta que na maioria das vezes é alcançada pelo trabalho licito de cada 

homem, povo ou governo. 

Existem diversas formas de furto, as quais condenava Calvino, que eram 

provenientes da desgraça alheia, como acumular riquezas usurpando e oprimindo o 

próximo ou arruinar o próximo em seus haveres, para que nos cresça o patrimônio, 

sendo que estas fraudes podem ir desde medidas comerciais indevidas a desvio de 

recursos públicos, da desonestidade pessoal, a comercial e governamental. 

Ninguém já nasce ladrão, mas o homem assim se torna em virtude da 

corrupção do seu coração, consequência de sua natureza caída. Não excluí a Bíblia 

as questões da propriedade, do trabalho, da justiça social e da economia, pois todos 

estes pontos se relacionam com o furto em sua particularidade, devido não haver 

furto onde não há propriedade e não se adquire uma propriedade sem o trabalho. 

Todas estas coisas estão interligadas entre si, como se fossem uma rede ou malha, 

qualquer intervenção em uma delas a outra será afetada, assim como a propriedade 
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e o trabalho, juntas, contribuem para a justiça social e estas consequentemente 

impactam a economia. 

Vemos isso na antiga aliança do povo de Israel, onde a propriedade era 

protegida pelo decálogo, especificamente pelo oitavo e décimo mandamentos, assim 

como pelos cuidados individuais de cada cidadão, explanado no texto bíblico no livro 

de Dt 22:1-2: 

Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te 
furtaras a eles: restitui-lo-as sem falta a teu irmão. Se teu 
irmão não for ter vizinho ou tu o não conheceres, recolhê-
los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu 
irmão os busque, e tu lhos restituas. 

 

Outro fator de relevância é que os israelitas tinham a si próprios como 

peregrinos e não donos absolutos e eternos dos seus bens, mas mordomos 

temporários, caso estes princípios fossem aplicados ainda hoje não haveria a 

necessidade de reforma agrária e não haveria tanta pobreza e miséria, por ter a 

propriedade um fim social (CALVINO apud REIFLER, 1992, p. 181-197). 

  Por isso, um dos aspectos de grande relevância da reforma e ética 

calvinista diz respeito à qualificação profissional e o preparo para novas profissões, 

pois não bastava unicamente disponibilizar aos pobres ajuda material, ainda provia 

meios que eles tivessem por si mesmos condições de obter uma vida digna através 

da educação e de um ofício. Até mesmo os refugiados esforçavam-se para oferecer 

seus trabalhos de forma remunerada e os que não encontravam trabalho em sua 

profissão eram destinados, provisoriamente, às obras de construção das 

fortificações. 

A ação social dos reformadores calvinistas não se limitava somente à 

assistência material, mas a espiritual inclusive, pois visava ao homem em sua 

totalidade. Calvino, em 29 de dezembro de 1544, interviu junto ao pequeno conselho 

para que fosse desenvolvida a indústria da tecelagem, preocupado com a formação 

profissional da população em geral e assim favorecer a riqueza de todos (BIÉLER, 

1990,p. 226). A vigilância social dos reformadores não se limitava à assistência e em 

se dar trabalho as pessoas, ia além. Calvino exige que os órfãos sejam sustentados 
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pelo Estado e que os reformadores fossem atentos a vital questão dos salários, pois 

para a doutrina reformada o salário é para o homem um sinal da providência de 

Deus. 

Há que se reforçar a ideia de insolência do luxo, visto que com o aumento do 

custo de vida, sentia-se sua repercussão nas dificuldades de cada dia dos 

necessitados, contudo, Calvino e os pastores não se cansavam de se preocuparem 

com os menos desfavorecidos ordenando que semanalmente fosse feita uma coleta 

para os necessitados. Calvino era extremamente contra os gastos supérfluos, não 

tanto em razão do luxo em si, todavia no sentido desrespeitoso em relação aos mais 

necessitados. Além disso, Calvino fiscalizava os recursos destinados à assistência 

de caridade, pois não permite que seja usado de forma esbanjadora, pois isso é 

encarado como injúria aos pobres e consequentemente contra Deus. Muitas vezes o 

reformador protesta quanto à insuficiência dos cuidados prestados aos indigentes 

hospitalizados, tendo em vista que alguns funcionários com má gestão fazem com 

que os indefesos sofram, tanto que uma das vezes Calvino exigiu que o funcionário 

incompetente fosse demitido. Isto porque os reformadores mesmo solidários aos 

mais pobres, viviam eles próprios em extrema simplicidade, chegando a serem 

vizinhos da pobreza. Constantemente era encontrada, nos registros do conselho, a 

informação que muitas vezes os magistrados na tentativa de ajuda-los  deparavam-

se com a polida recusa da parte de seus guias espirituais, os quais alegavam não 

poder aceitar, pois existiam outros em piores situações (BIÉLER,1990,p.223-229). 

Calvino, em sua concepção reformada do trabalho e suas relações na 

sociedade e política, não aceitava que um simples feriado proporcionado ao 

trabalhador fosse suficiente, pois a ação libertadora de Deus no homem produz uma 

ação libertadora todos os dias da semana e não somente no feriado ou sábado. A 

noção base é que devemos contemplar um sábado perpetuamente para que o 

Senhor em nos opere seu Espírito e através disso também não oprimamos os que 

estão sujeitos a nós com trabalhos excessivos. Nesta concepção vemos claramente 

o pensamento social de Calvino quanto à libertação do homem da escravidão do 

pecado por meio de Cristo em sua morte redentora nos dando vida e em nosso viver 

possamos passar esta vida em abundância para nosso próximo através da 

misericórdia, moral e dignidade. No calvinismo a libertação do jugo da opressão que 
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pesa nas relações do trabalho não é apenas social, mas religiosa inclusive, pois à 

imagem do labor como vocação divina deve ser exercida com amor e de sacrifício e 

não de servidão. 

Para os reformadores, só Deus alimenta o homem, até mesmo o pão que 

compramos de nosso trabalho é uma dádiva de Deus por mais que pareça ter sido 

alcançada por nossos próprios esforços. O que conta acima de tudo não é a 

preocupação com a vida, com o que iremos comer, com o nosso sustento, 

aparentemente, primordiais, porém em Deus; confiar neste Deus que se contempla 

no dia do descanso, pois Ele não é um Deus ocioso, devido Seu interesse e 

expressamente associar os homens à Sua obra. Com isso a teologia reformada 

calvinista defende que Deus nos supre nas coisas materiais, entretanto, singelas, 

por isso não deve o homem imaginar ou colocar seu trabalho com mais importante 

que a graça Eterna. 

A reforma apregoa que quem pode ter experiência de Deus na vida 

econômica, jamais se deixará levar pelo seu trabalho fonte de seu sustento material 

como algo de primeira ordem em sua vida, pois toda a bíblia ensina que nunca o 

trabalho pode ter para o homem  um fim em si, pessoal ou social, e, nem por isso 

deixa de ser um dos mais importantes aspectos de sua vocação, pois se unido ao 

trabalho divino e fazendo um instrumento de sua providência a teologia cristã lhe 

confere a mais eminente dignidade. O homem que assim fizer trabalhando na fé e 

na obediência de Deus exerce a mais profunda de sua vocação e foi para isso que 

fomos chamados, pois se não trabalha não responde a esta vocação. Deus 

determinou que o homem trabalhasse e que dominasse sobre toda a terra para 

sujeitá-la a si. 

De acordo com a teologia reformada, o pecado, através da corrupção humana 

privou a humanidade da graça que acompanhava o trabalho, pois a dura maldição 

foi imputada ao labor que passou a ser penoso, doloroso, uma obrigação ao homem 

que tem que submeter por obediência. Mas, de acordo com Calvino, não é todo mal 

o labor e nem fazer dele uma fatalidade devido a maldição que paira sobre ele, pois 

tal maldição não abole por completo a benção associada ao trabalho primitivamente. 

Existem sinais ainda hoje que dão ao homem o prazer pelo trabalho, pois tal 

maldição tem um intuito de ensinamento da parte de Deus, a qual faz o homem 
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refletir sobre sua real condição caída, levando-lhe ao arrependimento e à 

obediência, unindo-lhe à paciência e à humildade que são agradáveis a Deus. 

Finalmente, a graça de Deus se manifesta em Jesus Cristo que através de sua 

morte redentora aboliu a maldição do pecado. A isto se refere o que está escrito no 

livro de Salmos da bíblia: “Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, 

comer o pão que penosamente granjeastes; aos seus amados ele o dá enquanto 

dormem” (Sl 127:2). O Senhor considera descanso e livrará do julgo seus servos e 

amados, pois até onde havia sido corrompido por Adão é restaurado pela graça de 

Cristo. Isto é visível quando Adão, ao invés de ter sido esmagado pelo peso da 

maldição divina, ainda recebeu o direito de cultivar a terra e viver de seu trabalho lhe 

reservando ainda habitação mesmo em árduo labor, com mais isso, Adão aprende 

que o Senhor por meio de sua bondade eterna foi moderado o rigor deste 

julgamento, pois dele o Senhor tem cuidado mostrando com isso o testemunho do 

paterno amor de Deus, fato este ressaltado por Moisés no livro de Atos da bíblia: “O 

Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de 

que fora tomado” (At 3:23). 

Com isso, percebemos que se recebermos o trabalho da obediência e na fé, 

ele se tornara através de Cristo, abençoado, pois o homem sem o temor de Deus 

possui uma cobiça insaciável, ordenando desta forma a bíblia através do profeta, 

contentar-nos que sejamos sustentados através de Deus, nosso mantenedor, do 

labor de nossas mãos, como diz no livro de Salmo (Sl 128:2): “Do trabalho de tuas 

mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem” (BIÉLER,1990 p.513-525). 

Observando o trabalho como vocação humana, Deus, ao criar o homem o 

convoca a trabalhar, contudo, não são todos chamados para o mesmo trabalho, 

portanto, há uma designação, uma vocação, a qual Deus lhe dá e para que nela se 

realize e se satisfaça, pois de acordo com o livro de Mateus da bíblia: “Porque o 

reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para 

assalariar trabalhadores para a sua vinha” (Mt 20:01). 

Neste sentido, destaca Calvino que se o homem não observar os preceitos de 

Deus quanto sua vocação todo seu esforço e trabalho são vãos. A Escritura usa a 

palavra vocação para mostrar que nenhum modo de vida ou trabalho seria bom se 

não estiver dentro da aprovação de Deus, porque ele mesmo é o autor de nossa 
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vida e nosso chamamento, devido à vocação também quer dizer que o chamado tem 

que ser de acordo com o querer de Deus e ordenanças fazendo tudo em obediência, 

humildade e fé não nos ocupando naquilo que não seja ordenado pela Sua Palavra. 

Com isso, devemos colocar em tudo Deus a nossa frente, seja qual for a 

condição que vivamos é necessário que Deus marche a nossa frente para que 

possamos segui-lo e convictos que profissão nenhuma será por Deus aprovada se 

não forem o público ou nossos irmãos dela servidos e ajudados para assim for de 

proveito de todos nossos irmãos conforme consta da Bíblia no livro de Mateus: 

“Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o 

que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.” (Mt 4:28). 

Também observa Calvino que nem todos possuem a profissão que desejam, 

no entanto, devem ter calma e confiança, esperando paciente sempre em Deus para 

que em tempo oportuno tenham a possibilidade de consagrarem-se ao trabalho 

desejado, assim como fizeram os israelitas no Egito por muitos anos trabalharam em 

trabalhos braçais, sendo que havia entre eles muitos artistas que na hora certa, após 

longa provação, foram chamados para trabalhos mais refinados recebendo de Deus 

as forças e dons necessários, conforme registrado por Moisés, na bíblia (Êx 3:1-11):  

Disse mais o Senhor a Moisés: 2Eis que chamei pelo 
nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de 
Judá, 3e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de 
inteligência e de conhecimento, em todo artifício, 4para 
elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em 
bronze, 5para lapidação de pedras de engaste, para 
entalho de madeira, para toda sorte de lavores. 6Eis que 
lhe dei por companheiro Aoliabe, filho de Aisamaque, da 
tribo de Dã; e dei habilidade a todos os homens hábeis, 
para que me façam tudo o que tenho ordenado: 7a tenda 
da congregação, e a arca do Testemunho, e o 
propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences 
da tenda; 8e a mesa com os seus utensílios, e o 
candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e 
o altar do incenso; 9e o altar do holocausto com todos os 
seus utensílios e a bacia com seu suporte; 10e as vestes 
finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote 
Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como 
sacerdotes; 11e o óleo da unção e o incenso aromático 
para o santuário; eles farão tudo segundo tenho 
ordenado (CALVINO apud BIÉLER, 1990, p.526-531).  
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Toda a teologia reformada retrata o trabalho como vocação do homem para 

com Deus e também faz outra afirmação bíblica que todo aquele que não trabalha 

tendo ele condições é uma criatura decaída, pois desde o seu chamamento por 

Deus o homem tinha que trabalhar e se assim não fizesse, pecava. Quando ordenou 

Deus ao homem que cultivasse a terra, na pessoa do homem condenou Deus a 

ociosidade e a indolência, conforme o livro bíblico de Gênesis: “Tomou, pois, o 

Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.” 

(Gn. 3:15). 

Reforçando esta assertiva relativa à determinação de Deus, o apóstolo Paulo 

em sua II epistola bíblica aos Tessalonicenses (II Ts 3:10-12), prevê que toda 

ociosidade deve ser acompanhada da privação de alimento:  

Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos 
isto: se alguém não quer trabalhar, também não 
coma. Pois, de fato, estamos informados de que, 
entre vós, há pessoas que andam 
desordenadamente, não trabalhando; antes, se 
intrometem na vida alheia. A elas, porém, 
determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, 
que, trabalhando tranquilamente, comam o seu 
próprio pão. 

 

O trabalho é um dom de Deus, que ninguém pode menosprezar e abster-se 

do trabalho é um pecado que nenhum homem de boa conduta pode tolerar e a Bíblia 

condena quem neste mundo tiver recurso em dar trabalho a outrem e não faz, pois, 

privar o homem do seu trabalho é como lhe tirasse a vida e a Bíblia reprova toda 

medida que priva o trabalhador dos instrumentos de seu trabalho, pois o trabalho é o 

sangue do trabalhador, tanto que em todo o antigo testamento era proibido tomar 

como penhor os instrumentos de trabalho, conforme relata no livro bíblico de 

Deuteronômio (Dt 24:6): “Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de 

cima, pois se penhoraria, assim, a vida” (BIÉLER,1990,p.532-536). 

É necessário recorrermos ao sentido teológico do salário para entendermos o 

sentido pratico que a Bíblia lhe confere. Não compete ao homem exigir de Deus 

pagamento algum pelo que faz ou labuta neste mundo, pois tudo que faz depende 

do seu Criador, pois nada que possa por ele vir ser feito é maior do que deve ao 



46 
 

Senhor referente a sua existência. Por mais que alguém tenha cumprido toda a Lei 

dada por Deus a Moises não poderia ter merecimento algum sobre isso, pois fez o 

que lhe era de obrigação fazer. 

Calvino, em sua desenvoltura na teologia reformada, afirma que Deus nada 

deve a ninguém, por isso que somos Seus, podendo Ele requerer de nos tudo que 

quiser como a Ele pertencesse. Isto não quer dizer que Ele não dá com abundância 

quem dele necessita e o que da faz liberalmente através da sua infinita graça e 

bondade, na pessoa que Jesus Cristo, o qual adquiriu do Pai toda autoridade, após 

se entregar sua própria vida em prol dos homens pecadores. 

Não é a nossa dignidade em nossas obras que faz com que Deus nos 

recompense, antes sua bondade e amor, pois não se trata de uma transação entre 

nós e Deus que nos faz sermos dignos de um salário, mas Sua extrema misericórdia 

e amor. 

Por ser então o salário um instrumento de Deus aqui na terra para os homens 

não se apropriarem do salário alheio, porque não lhe pertence, por isso quando o 

patrão confere algum salário, apenas encaminhou ao trabalhador o que Deus 

mesmo lhe outorgou para viver, desta forma o salário injusto é um sacrilégio e quem 

assim o faz não somente comete injustiça social, como se opõe a graça de Deus. 

Não existe crueldade maior do que defraudar alguém do fruto do seu trabalho, ou 

seja, do seu salário, conforme relata o texto bíblico do livro de Jeremias: “Ai daquele 

que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, sem direito! Que se vale 

do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário”(Jr 22:13). 

Nenhuma lei moral, social terrena poderá nos livrar da responsabilidade 

daquele que será chamado pessoalmente a prestar conta a Deus, pois a justiça 

social não se mede pelo direito existente conforme disse Moisés no livro de 

Deuteronômio:  

Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele 
teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua 
cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário, antes do pôr-
do-sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida; 
para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti 
pecado (Dt 24:14). 
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Desta forma Calvino condena com violência a exploração dos trabalhadores 

que são submetidos a condições miseráveis e se algum trabalhador não tiver a 

quantia de dinheiro suficiente para comprar o que lhe é essencial, deverá lhe ser 

feito um desconto. 

Nesta esteira a exploração do trabalhador que vive do seu salário, ainda que 

não condene a lei dos homens, é um crime que invoca a vingança de Deus e maior 

ainda é o crime dos que menor condições sociais tem de se defender. 

Mesmo já ressaltado que a teologia reformada defendia o respeito às 

autoridades e a hierarquia social, mesmo que iníquo, mas pelo cargo por ele 

ocupado, merecia obediência. Não apenas por isso a teologia reformada era 

conservadora, pois denunciava todos que eram responsáveis em manter uma ordem 

social e não o fazia. Todavia, ao observarmos através da teologia reformada o 

salário obtido pelos esforços humanos, a primeira impressão é que ela o diminui, 

entretanto, pelo contrário, tal teologia dá um valor incomparável e de extrema 

importância, pois através do seu labor e sustento Deus demonstra sua infinita graça, 

paciência e misericórdia para suas criaturas, que nada deve a não ser restaura-las 

por inteiras (BIÉLER,1990,p.537-542). 

A bíblia, segundo a interpretação da teologia reformada, apresenta o trabalho 

agrícola como labor primário da raça humana e sujeitou a si a terra e toda criatura 

desde sua origem, todavia o chamado fundamental do homem após sua criação foi 

conhecer o seu criador, isto é, a Deus. Neste sentido, não teve o profeta Moisés 

outro foco ao não ser explanar no livro de Gênesis, que o homem foi criado para 

dominar e ter senhorio sobre a terra aprendendo todos os dias do mundo que lhe 

estava sujeito: “Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no 

Leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali 

crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer.” 

(Gn 2:8-9). 

Inobstante, esta vocação não ficou limitada somente ao labor do campo, 

porém, através dos diversos atributos concedidos ao homem por Deus lhe 
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conferindo reflexão, inteligência e aptidão para novas atividades técnicas, foi o 

homem chamado também a novas descobertas e desbravamento do mundo por seu 

Criador o arquiteto de todo o universo. Entretanto, esta capacidade e inteligência 

não são mais como foram na sua origem, em virtude do pecado ter alienado o 

homem em sua capacidade integral de desenvoltura e conhecimento, conferidas por 

Deus na sua criação e para está questão não é necessário apenas o homem 

recorrer normas humanas ou reflexão pessoal, pois só a plena convicção em Deus e 

Seus desígnios poderá levar o homem ao conhecimento de sua queda em 

consequência do seu pecado, devido ser o conhecimento e capacidade humana 

passiva de engano, pois seus instrumentos cognitivos são deformados e não 

possuem mais a chave para adentrar em um mundo de mistérios divinos que outrora 

foi lhe concedido, permanecendo perplexos diante de Deus, de si próprios e do 

mundo que vive. Isto não quer dizer que o homem foi privado de toda capacidade e 

sabedoria, mas para que sejam restaurados e condicionados para seus objetivos e 

fins é necessário que se deixem ser instruídos por Deus, através de sua bondade, 

misericórdia, decência e obediência e assim podendo chegar conhecimento do 

direito, economia, filosofia, artes e as ciências, conforme abordado por Calvino nas 

Institutas: 

Todavia, quando o entendimento do homem se esforça 
em conseguir algo, seu esforço não é tão debalde que 
não logre nada, especialmente quando se trata de coisas 
inferiores.45 Pelo contrário, também nem tão obtusa é a 
compreensão humana que não saboreie pelo menos um 
pouquinho das coisas superiores, ainda que divague 
inquirindo mais negligentemente dessas coisas, nem por 
certo faça isso com igual capacidade. Quando, porém, é 
arrojada acima do âmbito da presente vida, então afinal 
principalmente se convence de sua debilidade (...) 
Quanto à primeira dessas classes, porém, assim se deve 
confessar: uma vez que o homem é um animal por 
natureza social, consequentemente propende por instinto 
natural a promover e conservar esta sociedade, e por 
isso observamos que existem na mente de todos os 
homens impressões universais não só de uma certa 
probidade, como também de uma ordem civil. Daqui 
resulta que não se ache ninguém que não compreenda 
ser conveniente que todas e quaisquer comunidades 
humanas sejam reguladas por leis, e que não abarque na 
mente os princípios dessas leis. Daqui esse perpétuo 
assentimento para com as leis, tanto de todas as nações 
quanto de cada mortal; por isso, sem mestre ou 
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legislador, as sementes são implantadas em todos(...) 
(TOMO II,CAP II, 13, p.41-42). 

  

Neste sentido, as variedades de capacidades e facilidades de aprendê-las, 

cada um em sua arte, repetidamente inventando algo novo ou aperfeiçoando o que 

aprendeu de outro, são comuns aos bons e aos maus não sendo privilégios somente 

dos cristãos, porque Deus em sua infinita graça se serve do labor de todos para a 

prosperidade e sobrevivências das sociedades.  

É notório que das diversas realizações que Calvino promoveu em Genebra, a 

atenção aos problemas do ensino foram as umas das mais admiráveis de suas 

realizações, pois ele chamava a atenção aos cristãos maus informados que 

achavam que o conhecimento de Deus estava ligado somente a fé e não a 

inteligência, tal pensamento era contrário a sua interpretação teológica reformada, 

pois segundo o calvinismo Deus chama o homem a valorizar todos os dons 

recebidos sem exceção, chamando a atenção para o fato dos apóstolos não serem 

dotados de grandes valores culturais que isso seja colocado como regra, impedindo 

que os que servem na Igreja não se abastem do conhecimento intelectual e desta 

forma seja cultos ou incultos, trabalhadores normais ou governantes todos devem 

ser postos em serviço de Deus e da sociedade (BIÉLER,1990, p.565-570). 

Assim Biéler demonstra a noção calvinista do trabalho como atividade um 

chamado de Deus como vocação individual cada um a uma tarefa individual, desta 

forma um depende do outro para as demais atividades e por fim todos 

realizando  um serviço à sociedade em prol da vida dos que a compõe e no 

desenvolvimento de sua prosperidade. Esta divisão do trabalho de acordo com o 

calvinismo é o fundamento da vida social, decorrendo daí a economia e o comércio 

como ordem natural de Deus estabelecida em benefício da sociedade cujos efeitos 

devem impactar o coletivo. 

Neste sentido Calvino aborda o texto bíblico relatado pelo profeta Isaías, 

relacionando a cidade de Tiro que mercadejava em prol do seu próprio 

enriquecimento e luxuria fugindo do seu fim principal a coletividade: “Depois desses 

setenta anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser 
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prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar 

com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse 

dinheiro; aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e 

roupas finas” (Is 23:17-18). 

O profeta não quer aqui reprovar a arte e o intercâmbio de mercadorias e sim 

a desonestidade, rendas fraudulentas através de atos ilícitos que contrariam a Deus, 

pois a honestidade dos negócios é para o calvinismo a base da ordem social e sua 

ausência não é apenas uma arbitragem contra a moral, mas também uma ofensa a 

ordem de Deus que não a condena em um só ponto, mas em toda sua extensão 

onde o próximo e fraudado. 

Os homens de negócios estão expostos muito mais a imoralidade nos 

negócios dos que os homens comuns, por estarem eles diretamente expostos e 

assim esquecendo-se dos valores éticos deixando se levar pela dinâmica da própria 

atividade em que uma sociedade afetada pelo pecado e a imoralidade, acabam 

aprovando naturalmente estas condutas e até infiltrando dentro da própria igreja 

corrompendo a própria doutrina eclesiástica em defesa dos seus interesses (Cf. 

BIÉLER,1990). Assim, Calvino defende por causa da ordem de Deus que se 

imponham regras nos contratos, pesos, medidas e moedas através da ordem 

jurídica, ficando o Estado responsável por regula-los, pois sem uma ordem mínima 

toda uma vida social e inexequível.  

Assim, afirma o profeta Moisés no texto bíblico de Levítico: “Não prejudiquem 

os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem 

balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 

Eu os tirei do Egito” (Lv 19:35). 

Da mesma forma o calvinismo se posiciona contra a especulação e o 

monopólio, atos causadores de desarmonia na economia social, conforme relata o 

profeta Amós no texto bíblico:  

Escutem, vocês que maltratam os necessitados e 
exploram os humildes aqui neste país. 5Vocês dizem: 
Quem dera que a Festa da Lua Nova já tivesse terminado 
para que pudéssemos voltar a vender os cereais! Como 
seria bom se o sábado já tivesse passado! Aí 
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começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços 
bem altos, usando pesos e medidas falsos 6e vendendo 
trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para 
pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram 
dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. 
Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos! 
(Am 8:4-60). 

  

Assim tem os homens de negócios uma responsabilidade vital para a 

sociedade, devendo zelar pela sua vocação fragilizada pela exposição continua da 

cobiça e avareza para que tal vocação não seja denegrida pela imoralidade, pecado 

e corrupção e ponha assim em caos a ordem social levando a sociedade ao flagelo 

(Cf. BIÉLER,1990,p.583). 

Enfim, a contribuição construtiva do decálogo, especificamente do oitavo 

mandamento, para com a propriedade e trabalho, sem duvida alguma mostra a 

importância dos valores e obrigações morais para com o próximo na questão da 

honestidade comercial que impede a apropriação indevida de coisas que não nos 

pertença, da honestidade do trabalhador que colabora para evitar furtos e roubos e 

na justiça trabalhista, onde os salários justos não só diminuem a criminalidade, como 

também contribui para a produção e prosperidade da nação. Desta forma comenta o 

profeta Moises, no texto bíblico de Deuteronômio 19:14, que não devemos mudar 

tais marcos: “Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua 

herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres” (REIFLER, 1992). 

Constatamos que o decálogo, base da ética calvinista, constitui-se 

prescrições de ordem ética praticas, éticas e espirituais que refletem e consolidam 

uma cosmovisão.  

  

       

1.5. A consolidação da cosmovisão do trabalho e suas 

relações 
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Desse modo, necessariamente observamos, segundo o prisma de André 

Biéler, o pensamento econômico e social de Calvino, marca inquestionável do 

avanço e progresso em sua notável e real interpretação que da aos textos bíblicos e 

comentados nas institutas, rompendo os conceitos medievais em vários aspectos já 

abordados, inclusive com relação a devedores e credores, destacando o trabalho e 

suas relações mais uma vez como premissa e o colocando acima do capital, pois 

para Calvino a necessidade dos direitos das relações de trabalho, inclusive na 

esfera civil e política dentro dos padrões morais e éticos, fundamentados pelo 

decálogo como a mais perfeita lei, aplicável em qualquer sociedade ou modelo de 

governo, estava acima dos direitos do dinheiro, porque nenhum direito daria ao 

dinheiro a primazia à vida íntima, integridade ou a intimidade da família. Nesta 

esteira, Calvino, examinando a bíblia de maneira autônoma, em que pesem séculos 

de  interpretação através de uma tradição que repousava em uma filosofia oriunda 

da antiguidade, com a emancipação desta tradição e o avanço para a interpretação 

de um evangelho em sua originalidade, caracterizado pelo método do pensamento 

reformado, que propiciou a Calvino, o reformador de Genebra, com sólida formação 

jurídica, inclusive, tomar um caminho novo em vários aspectos sociais, econômicos 

e teológicos contrariando até mesmo os escolastas. 

Ressaltarmos que o reformador de Genebra teve limitações em suas ações e 

pensamentos condicionados às realidades de seu tempo com algumas limitações 

que com o passar dos séculos foram aperfeiçoados pelos futuros homens adeptos 

da fé reformada, os quais assumiram este legado, sendo uma dessas limitações, a 

aceitação da integração e benefícios entre Igreja e Estado, sendo hoje isso não mais 

aceitável, mas sendo necessário saber que elas se tocam em algum momento. 

Lutero e Calvino, como colunas da reforma protestantes, perceberam em suas 

concepções teológicas, por meio da interpretação reformada das escrituras, que a fé 

reformada, fazia interface com o indivíduo, com a sociedade e a política, assim como 

as relações Igreja e Estado.  

Assim, Calvino encontrou um ponto de virada da história, sendo ele um dos 

elos da evolução da antiga concepção econômica para uma análise científica 

moderna, na qual era levado em conta quase que integralmente a objetividade dos 

fatos. Desse modo, diversos historiadores tem mencionado a influência de Calvino e 
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do calvinismo no surgimento e consolidação do sistema econômico moderno que se 

deu no Ocidente a partir do século XVI, mesmo existindo teses opostas. 

 Não obstante esta cosmovisão reformada do trabalho e suas relações na 

indústria, política e no comércio, temos a tese de Karl Marx, sobre a civilização 

industrial capitalista, que se opõe a tese de Max Weber, referente a religião ter 

causas e efeitos no campo econômico, principalmente no tocante ao movimento 

puritano que teve sua origem na Inglaterra e Escócia durante o Século XVI e logo 

depois, já na modernidade, nos Estados Unidos da America, o qual tinha toda uma 

cosmovisão reformada em sua origem que no pensamento moderno, secularizando-

se e se tornando mais racionalista. Perdeu-se a infraestrutura (BIÉLER,1990,p.54-

55), ficando somente com a superestrutura, pois a ética protestante através de sua 

cosmovisão não era infundir em seus seguidores a mentalidade capitalista, mas o 

que acabou acontecendo pela perda do tônus religioso calvinista com o 

desvirtuamento dos seus princípios no capitalismo moderno, assunto que trataremos 

no próximo capítulo (DELUMEAU,1984, p. 305) 
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CAPITULO 2 - CONTRIBUIÇÕES DA ÉTICA CALVINISTA 

ATÉ A SUA SECULARIZAÇÃO  

 

2.1. Concepções equívocas da ética do trabalho calvinista 

 

Neste capítulo abordaremos sucintamente a ética calvinista do trabalho sob a 

lente de Max Weber tangenciando a de Karl Marx também, sem aprofunda-la, 

contudo, visto que a preponderância desta ética sobre a vida dos puritanos, e a 

secularização da cosmovisão calvinista do trabalho e suas relações na 

modernidade, concomitantemente com o desenvolvimento do capitalismo, tendo 

como pano de fundo a referida perda do tônus religioso calvinista com o 

desvirtuamento dos seus princípios no capitalismo moderno a partir de uma 

concepção holística desvelada a partir de diferentes prismas. 

Ressalta-se que os historiadores tem tentado relatar o impacto e a influência 

de Calvino e do Calvinismo no modelo econômico moderno no ocidente, porém a 

interação entre a história e a teologia é altamente complexa (CERTEAU, 2002, p. 

33).  

O pesquisador ou historiador se mune de metodologias para examinar seu 

objeto, desvendá-lo da forma mais próxima da realidade de como ela aconteceu, 

mas estes fatos nunca são alcançados em sua totalidade, pois sempre escapam do 

historiador por dependerem de sua interpretação. Nesta esteira há uma interação 

mutativa, as evidências interferem na cosmovisão e consequentemente produzindo 

novos cânones que podem nos levar, através do estudo da história ou do passado, a 

reavaliar nossos próprios conceitos ou suposições, outrora já bem estabelecidos que 

muitas vezes são meras crenças correntes (SKINNER,1999,p.90). Neste sentido, 

André Biéler em sua obra O Pensamento Econômico e Social de Calvino, (BIÉLER, 

1990, p.621), nos relata que alguns historiadores fazem de Calvino o pai espiritual 
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do Capitalismo, enquanto outros negam por considerarem que a moral ou conceitos 

teológicos tenham qualquer força sobre a seara da economia. Entretanto, 

abordaremos sucintamente alguns desses pesquisadores e suas teorias a seguir e 

assim constataremos a perda da tona da ética calvinista do trabalho até sua 

secularização. 

 

2.2.  As contribuições de Karl Marx 

 

Cabe salientar a relevância da análise científica realizada, no começo século 

XIX, por Karl Marx, que através de seus estudos destinados à formação da 

civilização industrial capitalista, demonstrou que os efeitos econômicos só podiam 

ter suas causas dentro do campo econômico (BIÉLER, 1990). 

Marx lembrou que nesse mundo abstrato o cristianismo em sua versão 

burguesa (protestantismo), ao fazer o “culto do homem abstrato”, tornou-se “a forma 

de religião mais adequada para essa sociedade”. Nota-se que, para Marx, o “espírito 

do capitalismo” não provém de fora do sistema capitalista, nem lhe é anterior, como 

preconizava Weber: ele brota das relações de produção mercantis e, portanto, é 

imanente à forma-mercadoria. Como “célula germinal”, a mercadoria contém, in 

nuce, todas as contradições do modo de produção capitalista. O estudo do 

capitalismo, começando pela mercadoria, revela uma forma de sociabilidade própria 

comandada pelo movimento incessante de autovalorização do capital (TEIXEIRA; 

FREDERICO,2010,p. 199).  

O que podemos notar é que muito já se escreveu sobre a crítica marxista 

sobre alienação religiosa. A famosa frase "a religião é o ópio do povo", parece ter 

uma aceitação entre opositores e admiradores do marxismo, quanto ao fenômeno 

religioso. Todavia esta frase não tem nada, em especial, de marxista, pois outrora já 

podia ser observada com pequenas mudanças em seu significado, antes mesmo de 

Marx, Kant, Herder e outros; por exemplo, Heine Ludwing Borne, em 1840 fez uma 

analogia da religião, ironicamente, com um tipo de alucinógeno: "Bendita seja uma 



56 
 

religião que deposita no amargo cálice da humanidade sofredora doces e 

soporíferas gotas de ópio espiritual, gotas de amor, fé e esperança." (GOLLWITZ, 

1962, p. 15-16). 

Em 1844, pouco tempo depois, a expressão volta a aparecer com Marx, 

mostrando a complexidade do pensamento quanto à religião, atribuindo a esse duplo 

caráter (MARX, 1960): 

A angústia religiosa é, ao mesmo tempo, a expressão da 
verdadeira angústia e o protesto contra esta verdadeira 
angústia. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o 
coração de um mundo sem coração, assim como é o 
espírito de uma situação sem espiritualidade. É o ópio do 
povo.  

  

Sem dúvida quando Marx escreveu o texto acima, ele ainda era um discípulo 

de Feuerbach, um neo-hegeliano, por isso uma analise pré-marxista, sem referência 

as classes sociais. Somente em A Ideologia Alemã, de 1846, que Marx discutiu a 

religião como um fenômeno social e histórico digno de ser objeto estudado nos 

campos do direito, da moral, da metafísica e das ideias políticas.  

Parece-nos que, a partir deste ano, Marx se desvinculou do interesse da 

religião, não produzindo mais nenhuma obra voltada a tal fenômeno, passando à 

crítica da política ao invés da critica da teologia, conforme afirmava desde 1844. 

Contudo, reconhece que, em algumas condições, a religião pode exercer importante 

e inegável influencia em uma sociedade.  

Marx nunca apresentaria a demonstração das causas econômicas 

relacionadas com a importância da religião medieval, mas esta observação é 

interessante no que se refere ao método, pois reconhece que, em determinadas 

condições, a religião pode realmente desempenhar o papel principal na vida de uma 

sociedade. 

O único fenômeno religioso que talvez o interesse em O Capital e em outros 

escritos econômicos é o protestantismo, do ponto de vista de sua relação com a 

ascensão do capitalismo. Todavia, ao contrário do que se poderia supor, esta 

conexão é examinada a partir de múltiplos ângulos, sem que possa deduzi-la a partir 
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de um só modelo de causalidade, pois possui vários reflexos, na concepção 

marxista. 

Em outros momentos, Marx menciona a importância da religião como 

causalidade na formação do capitalismo, como segue: "o protestantismo é 

essencialmente uma religião burguesa" e de forma ainda mais contundente ele 

afirma em outra passagem: "Já na transformação que faz de quase todos os dias 

feriados em dias úteis, o protestantismo desempenha, um importante papel na 

gênese do capital" (MARX, 1969, p. 74, 533, 621). 

Observa-se que Marx parecia não se importar muito com o fenômeno 

religioso no que dizia respeito ao protestantismo e capitalismo como reflexo ou 

causa, mas a real conexão entre os dois. Isso nos leva a visualizar de forma peculiar 

a simetria marxista, mas sem se tocarem, nas abordagens de Weber, mesmo 

porque, seria impossível terem sido lidas por  Weber, uma vez que esse escrito de 

Marx fora publicado somente em 1940 (MARX, 1967, p.174). 

 

2.3. As contribuições de Max Weber 

 

Isto posto, trazemos à colação, a análise desenvolvida, sobre a ética 

protestante do trabalho, sistematizada pelo pensamento econômico e social de 

Calvino, e voltada principalmente ao trabalho como vocação, que todo o desenrolar 

do capitalismo na Europa moderna e durante a formação dos Estados Unidos da 

América, teve uma grande contribuição, mais tarde, precisamente no inicio do século 

XX, em um dos livros mais influentes e controvertidos do século passado “A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo”, de Max Weber. Iniciando pelo comentário 

do aparecimento do comércio da classe média se deu principalmente pelos 

protestantes, dispondo-se a estudar as conexões entre a “ética protestante” e o 

“espírito do capitalismo moderno”, destoando da real cosmovisão reformada e 

principalmente das intenções puritanos vividas nos séculos anteriores, com 

destaque aos tópicos: uma ênfase no trabalho árduo, uma consciência referente ao 
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ganhar dinheiro, o servir a Deus no chamado pessoal secular, uma tendência a viver 

vidas disciplinadas e até ascéticas e um espírito de individualismo. 

Weber constatou inclusive para esta assertiva que muitos países europeus 

em números relativamente grandes estavam ligados de alguma forma ao capital, à 

indústria ou ao comércio e entre estes países, os que mais desenvolveram o 

capitalismo eram os que professavam a fé calvinista. Weber focou no movimento 

puritano, seus estudos referente ao surgimento de um espírito capitalista, onde veio 

constatar o resultado de dois pontos centrais nas concepções calvinista, o trabalho 

como vocação e o conceito de predestinação, ambos responsáveis mais tarde para 

o surgimento do individualismo, dedicação ao trabalho e a valorização da poupança. 

Estas transformações por meio de uma secularização dos princípios 

calvinistas em sua origem, enredou para um mundo hostil dos negócios, através de 

uma mentalidade burguesa (WEBER, 2004). 

Na esfera econômica ocorria à segunda Revolução Industrial, oriunda do 

crescimento científico e consequentemente da produção, propiciando novas 

tecnologias, desta forma houve um significativo aumento do lucro, pois havia muito 

fluxo de dinheiro nas indústrias. 

Neste cenário, em razão da efervescência na esfera econômica, Werner 

Sombart, mais precisamente em 1911, começou a estudar a influência das religiões 

sobre a vida econômica. Ele afirma que os judeus por suas peculiaridades 

intrínsecas, intelectualidade e formação religiosa repercutiu sobremaneira sobre a 

evolução econômica, assim como os puritanos haviam contribuído para o 

nascimento do espírito do capitalismo através da ética protestante8. 

Neste sentido, Max Weber (2004. p. 29-30) também atribuiu enorme influência 

aos protestantes, aos puritanos, inclusive.  Pelas estatísticas ocupacionais dos 

países pluriconfessionais, observava-se o seguinte fenômeno: 

  

                                                           
8
 Cf. a critica desta tese: SEE, H. “Em que medida contribuíram Puritanos e Judeus para o progresso 

do Moderno Capitalismo?” Paris, 1927. 
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(...) o caráter predominantemente protestante dos 
proprietários do capital e empresários, assim como das 
camadas superiores da mão de obra qualificada, 
notadamente do pessoal de mais alta qualificação técnica 
ou comercial das empresas modernas. Não só nos 
lugares onde a diferença de confissão religiosa coincide 
com uma diferença de nacionalidade e, portanto, com um 
grau distinto de desenvolvimento cultural, como ocorre no 
Leste da Alemanha entre alemães e poloneses, mas em 
quase toda parte onde o desenvolvimento do capitalismo 
[na época de sua expansão] esteve com as mãos livres 
para redistribuir a população em camadas sociais e 
profissionais em função de suas necessidades e quando 
mais assim se deu, tanto mais nitidamente esse 
fenômeno aparece estampado em números na estatística 
religiosa. Está claro que a participação dos protestantes 
na propriedade do capital, na direção e nos postos de 
trabalho mais elevados das grandes empresas modernas 
industriais e comerciais, é relativamente mais forte, ou 
seja, superior à sua porcentagem na população total, e 
isso se deve em parte a razões históricas que remontam 
a um passado distante em que a pertença a uma 
confissão religiosa não aparece como causa de 
fenômenos econômicos, mas antes, até certo ponto, 
como consequência deles (...) Justamente um grande 
número das regiões mais ricas do Reich, mas favorecidas 
pela natureza ou pelas rotas comerciais e mais 
desenvolvidas economicamente, mas sobretudo a 
maioria das cidades ricas, haviam-se convertido ao 
protestantismo já no século XVI, e os efeitos disso ainda 
hoje trazem vantagens aos protestantes na luta 
econômica pela existência. 

  

Nesta esteira, Weber observa que o número de católicos que se preparam 

para as profissões técnicas, exigidas pela indústria e o comércio é bem menor do 

que o número de protestantes, pois a indústria e o comércio não os atraem tanto, 

tendo eles mais interesse pelos ginásios clássicos. Isto também ocorre no 

artesanato, no qual os protestantes com melhor formação e preparos saem deste 

meio e migram para as profissões comerciais que requerem um perfil diferenciado, 

ou seja, mais empreendedor e dinâmico, enquanto os católicos optam e aspiram à 

mestria (BIÉLER, 1990, p. 622). 

Trazemos à colação as assertivas de Weber (2004, p. 32-34): 
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(...)Noutras palavras, os camaradas artesãos católicos 
mostram uma tendência mais ascentuada a permanecer 
no artesanato, tornando-se portanto mestres artesãos 
com frequência relativamente maior, ao passo que os 
protestantes afluem em medida relativamente maior para 
as fábricas para aí ocupar os escalões superiores do 
operariado qualificados e dos postos administrativos 
(...)Resta, isso sim, o fato de que os protestantes (em 
particular certas correntes internas, que mais adiante 
serão tratadas especificamente), seja como camada 
dominante ou dominada, seja como maioria ou minoria, 
mostraram uma inclinação específica para o racionalismo 
econômico que não pôde e não pode ser igualmente 
observada entre os católicos, nem numa nem noutra 
situação. A razão desse comportamento distinto deve 
pois ser procurada principalmente na peculiaridade 
intrínseca e duradoura de cada confissão religiosa, e não 
[somente] na [respectiva] situação exterior histórico-
política (...). 

  

Outra manifestação de extrema relevância que permitirá conduzir para a 

mesma afirmação é com relação a alguns protestantes e judeus que após serem 

excluídas dos postos do Estado inclinavam-se para ocuparem posições na indústria 

e comércio, fato este ocorrido, por exemplo, com os poloneses na Rússia e na 

Prússia Oriental, dos huguenotes na França onde dominava Luiz XIV, dos não 

conformistas, dos quakers na Inglaterra e judeus ao longo do século. No entanto, os 

católicos não faziam questão da mesma inclinação, evidenciando desta forma o 

desapego para com a indústria e comércio e consequentemente para a economia e 

o capital vigente (BIÉLER, 1990). 

Este cenário demonstra que o protestantismo possuía um tipo de força 

desbravadora inerente ao seu espírito que proporcionou o “espírito do capitalismo”, 

neste sentido Max Weber cita Benjamim Franklin em suas máximas, que foram 

satirizadas por alguns como pretensa, mas Weber frisa veementemente que tal 

espírito não se destina simplesmente a uma técnica de vida, mas uma ética peculiar, 

de maneira que a falta desta lente não caracteriza apenas um desproposito, mas 

falta com o dever. O que é proposto nesta abordagem não e apenas o poder de 

penetração nos negócios, mas um ethos e é neste contexto que ele será abordado 

(WEBER, 2004): 
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Lembra-te que tempo é dinheiro; aquele que com seu 
trabalho de ganhar dez xelins ao dia e vagabundeia 
metade do dia, ou fica deitado em seu quarto, não deve, 
mesmo que gaste apenas seis pence para se divertir, 
contabilizar só essa despesa; na verdade gastou, ou 
melhor, jogou fora, cinco xelins a mais. Lembra-te que, 
como diz o diabo, um bom pagador é senhor da bolsa 
alheia. Quem é conhecido por pagar pontualmente na 
data combinada pode a qualquer momento pedir 
emprestado todo o dinheiro que seus amigos não 
gastam. Isto pode ser de grande utilidade. A par de 
presteza e frugalidade, nada contribui mais para um 
jovem subir na vida do que pontualidade e retidão em 
todos os seus negócios. Por isso, jamais retenhas 
dinheiro emprestado uma hora a mais do que prometeste, 
para que tal dissabor não te feche para sempre a bolsa 
de teu amigo.As mais insignificantes ações que afetam o 
crédito de um homem devem ser por ele ponderadas. As 
pancadas de teu martelo que teu credor escuta às cinco 
da manhã ou às oito da noite o deixam seis meses 
sossegados; mas se te vê à mesa de bilhar ou escuta tua 
voz numa taberna quando devias estar a trabalhar, no dia 
seguinte vai reclamar-te o reembolso e exigir seu dinheiro 
antes que o tenhas à disposição, duma vez só. 

   

Na realidade, as observações de ordem moral feita por Benjamin Franklin, em 

suas máximas, tinham na sua essência um fundo pragmático, onde a honestidade é 

louvável e traz crédito. Para ele só podia se comparar como virtude tudo aquilo que 

fossem úteis ao individuo e não somente a simples aparência. 

Com isso é demonstrado que o cerne da ética de Benjamim Franklin era que 

o resultado e a expressão de virtude e de eficiência em uma vocação era o ganho de 

dinheiro, explicitada através da ética peculiar do comportamento burguês, da 

avareza do capitalismo da Europa ocidental e do norte-americano (WEBER, 2004). 

Desta forma, Weber é muito claro em dizer que o estado de espírito capitalista 

e o crescimento dos bens, ganhar era um dever. Em sua autobiografia, Benjamim 

Franklin discorre sobre esta moral: por que afinal é preciso “fazer das pessoas 

dinheiro”, através da incansável pregação que seu pai, calvinista, lhe transmitia na 

juventude, mesmo sendo ele de confissão deísta, o seguinte versículo bíblico no 

livro de Provérbios (Pv 22:29): “Vê um homem exímio em sua profissão? Digno ele é 

de apresentar-se perante os reis” (WEBER,2004, p.47). 
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Com isso, no modelo econômico moderno, o ganho de dinheiro, sendo de 

forma lícita, é o resultado e a expressão da habilidade em toda profissão, observada 

claramente na passagem bíblica mencionada por Benjamim Franklin, fazendo desta 

maneira do dever profissional uma lei inexorável da economia moderna, onde cada 

um deveria tirar o maior rendimento possível de sua força de trabalho ou de seu 

capital. 

Mesmo Weber sendo muito seletivo nas informações, produziu alguns 

resultados infelizes, pois os protestantes têm sido mencionados como tivessem em 

suas vidas o objetivo mais alto, o ganhar dinheiro. Analisando os fatos já descritos 

dos puritanos em especial, evidenciamos que Weber em sua convicção tinha boas 

ideias, mas acabaram corrompendo a verdade.  

Sem dúvida Calvino interessou-se pelos movimentos de ordem econômica e 

social além dos assuntos teológicos de seu tempo, os quais deram um novo enfoque 

as relações de trabalho, aos bens materiais e consequentemente a riqueza. Tudo 

isso, segundo André Biéler, um grande crítico da tese de Weber, foram aspectos 

relevantes para mudanças e crescimentos econômicas na vida moderna (BIÉLER, 

1990). 

Max Weber ao analisar o progresso econômico através da ética protestante e 

do espírito do capitalismo, não teve talvez a precisão necessária para observar que 

o aspecto fundamental do protestantismo não era enfatizar o trabalho e suas 

relações, somente como um dever ou vocação, mas por meio de uma cosmovisão 

reformada, este sim era o fator crucial. 

  

 2.4. O movimento puritano 

 

São necessários alguns pressupostos para entendermos o movimento 

puritano e um deles é a concepção de avivamento. Assim abordaremos um 

estudioso sobre a história da igreja na Universidade de Princeton, Professor 

Latoretti, que em sua obra logo no final da segunda guerra mundial, disse: 
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A influência de Jesus tem crescido com o passar dos 
anos e nunca foi tão poderosa como nos últimos 125 
anos. A influência de Cristo pode se comparar ao avanço 
das marés. A maré se projeta e cresce através da vinda 
sucessiva de ondas. À medida que uma nova onda 
chega, ela eleva o nível da água um pouco mais acima. 
Semelhantemente, à medida que aquela onda recua, há 
uma recessão. A próxima onda coloca o nível da água 
em um nível acima da onda anterior. Portanto, desta 
forma, cada um dos períodos de recuo, quando as ondas 
retornam, é menos notado do que na vez anterior. 

  

Isso sugere que o cristianismo caminha em forma ondas ou ciclos de 

avivamento, acompanhadas recessão e novamente avivamento. Mas o interessante 

é que este ciclo é progressivo, ou seja, avança a cada vez que ocorre outra onda, 

como uma histerese, histórica e teológica, dando uma visão cada vez maior que a 

onda anterior e mesmo nos períodos de retração elas não são intensas como a 

retração anterior.  

É neste contexto, especificamente, após a reforma protestante do século XVI, 

que surgem os puritanos9  na Inglaterra e Escócia. Os reis da Inglaterra também 

exerciam controle sobre a igreja e temiam uma reforma completa na mesma, 

temendo a perda do controle total. Por este desejo de uma purificação espiritual, em 

primeiro lugar na Igreja de Deus, e depois, no governo da Igreja, na vida da família, 

no comércio, e os negócios, que tal movimento veio a ser conhecido como 

movimento Puritano, que por sua vez veio a despertar uma revolta nos governantes, 

os quais passaram a persegui-los, por temer que o movimento daria à igreja um 

poder político muito grande. Mesmo assim sua influência se espalhava por todo 

país.  

Cumpre destacar a sinalização de Augustus Nicodemus Lopes, chanceler da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em O Presbiteriano Conservador, de que os 

                                                           
9  O termo “puritano” se refere a um grupo de cristão reformados que almejavam uma reforma 

completa na vida da Igreja, conhecida como o princípio regulador do movimento puritano. Tudo no 
culto devia ser controlado e regulado pela Palavra de Deus escrita, ou seja, acréscimos humanos ao 
culto deveriam ser retirados, devido alguns pregadores terem uma pregação rebuscada e confusa, 
mais em ostentação a si próprio do que a Deus, pois queria impressionar muitos professores 
universitários que participavam dos sermões.  
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puritanos tinham juntamente com Calvino o seguinte conceito: “A Palavra de Deus e 

o Espírito Santo, devido terem um desejo ardente de mudanças na Inglaterra e a 

Escócia, de modo que eles buscavam estes objetivos através de uma vida de muita 

consagração”. Tanto Calvino como os puritanos, tinham a convicção que o Espírito 

e  Santo e a Palavra só teria sua eficácia, para tão almejada mudança, se 

estivessem juntos, com isso concomitantemente eles se consagravam mas também 

se esforçavam por meio da pregação, literatura e mudança de governo (LOPES, 

1995). 

Mais tarde, os puritanos vieram a desenvolver a economia moderna, 

chegando a ter uma força com uma amplitude tal, que indelevelmente veio a 

cooperar na formação dos Estados Unidos (REID,1990, p.1). 

Alexis de Tocqueville (1977, p.33), em A “Democracia na América”, explanou 

acerca dos Puritanos: 

(...) os imigrantes da Nova Inglaterra levavam consigo 
admiráveis   elementos de ordem e de moralidade; 
entravam pelo deserto acompanhados de suas esposas 
de seus filhos. Mas o que os distinguia, sobretudo, de 
todos os outros (colonizadores) era a própria finalidade 
de sua empreitada. Não tinham abandonado o seu país 
forçados pela necessidade; deixavam para trás uma 
posição social cuja perda seria lamentável e meios da 
vida garantidos; tampouco passaram ao Novo Mundo a 
fim de ali melhorar a sua situação ou de fazer aumentar 
as suas riquezas, arrancavam-se às doçuras da prática 
para obedecer a uma necessidade puramente intelectual; 
expondo-se às misérias inevitáveis do exílio, desejavam 
fazer triunfar uma ideia. (...)os imigrantes pertenciam 
àquelas seitas inglesas que, por causa da austeridade de 
seus princípios, tinha recebido o nome de puritana. O 
puritanismo não era apenas uma doutrina religiosa: 
confundia-se ainda, em vários aspectos, com as teorias 
democráticas e republicanas mais absolutas. Por causa 
dessa tendência tinha ganho os seus mais perigosos 
adversários. Perseguidos pelo governo da mãe-pátria, 
ofendidos no rigor de seus princípios pela marcha 
cotidiana da sociedade em cujo seio viviam, os puritanos 
procuravam uma terra tão Barbara e tão abandonada 
pelo mundo que nela pudessem ainda viver à sua 
maneira e rezar a Deus em liberdade.  
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Nem o calvinismo e nem mesmo o luteranismo foram os responsáveis pelo o 

início da reforma na Inglaterra, não se deve negar que o calvinismo teve sua 

extrema importância no estabelecimento da mesma. Durante a polêmica vida de 

Henrique VIII, referente à sua vida conjugal, a Inglaterra rompe seus laços com 

Roma e implanta a Igreja Anglicana, mas foi no calvinismo que ela encontrou força e 

as bases teológicas para se projetar e firmar nacionalmente (LIMA, 2010). 

Philip Hughes, em sua obra, Calvino e a Igreja Anglicana, faz uma importante 

abordagem de Calvino quanto o seu interesse e atenção pela reforma na Inglaterra, 

inclusive pelas correspondências trocadas com os reis e líderes daquele país 

(HUGHES, 1990, p.240).  

Entre muitas cartas escritas em 4 de julho de 1552, Calvino escreve para o rei 

Eduardo VI da Inglaterra: 

Majestade: Apesar de temer que minha importunação 
seja incomoda a Vossa Alteza, e, verdadeiramente, 
havendo por isso evitado escrever-vos com maior 
frequência, ousei, assim mesmo, junto com as minhas 
cartas, enviar-vos uma breve exposição que compus 
sobre o Salmo 78 (87), na esperança de que vos 
agradeis dela e que a leitura vos seja proveitosa. Certo 
dia, expondo-o num sermão ao povo, o argumento 
pareceu-me tão apropriado a vós que fui imediatamente 
levado a fazer um resumo dele, conforme vereis, quando 
vos aprouver dedicar-lhe apenas uma hora (...)Vede, 
então, em reconhecimento de benefícios tão grandes 
recebidos de sua infinita bondade, que deveis vos animar 
para empregardes toda a vossa energia para sua honra e 
serviço, servindo aos vossos súditos como exemplo de 
submeter com toda a humildade e reverência sob o cetro 
espiritual do seu evangelho. E se assim tendes feito até 
aqui, de modo que temos motivo para glorificar a Deus 
pela sua bondade, o presente Salmo vos servirá sempre 
de amparo e escudo. Entretanto, rogo-vos, Majestade, 
que essa breve carta vos sirva como demonstração e 
testemunho do meu desejo sincero de fazer o melhor, se 
me fossem concedido os meios. Majestade, depois de me 
recomendar humildemente ao vosso bondoso favor, rogo 
a Deus que vos encha com os dons do seu Espírito 
Santo, para vos guiar em toda a prudência e virtude, 
fazendo-vos prosperar e florescer para a glória do seu 
nome (CALVINO, 2009, pp. 100-101). 
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Foi neste contexto histórico, em meio a uma situação política difícil que surgiu 

o puritanismo, pois os puritanos sempre, de alguma forma, estiveram envolvidos 

com os problemas políticos de sua época, devido terem tido eles o ideal de 

purificação da religião e da própria Inglaterra levando-os de 1640 a 1659, de certa 

forma, a governar a Inglaterra, assim como foi com o calvinismo na Suíça. Desta 

forma, tiveram a oportunidade de estabelecer um modelo de governo presbiteriano, 

mesmo vindo mais tarde a fracassar. Seguindo este episódio, veio mais tarde a ser 

criada a mais importante confissão de fé calvinista, a Confissão de Fé de Westminter 

em 1648, cuja importância e uso prevalecem até hoje em muitas igrejas reformadas 

(KERR,1992).   

Da Europa, os puritanos migraram para a América do Norte, ajudando a 

construir esta nação, pois os problemas políticos e conflitos encontrados na 

Inglaterra foram deixados para trás e encontrando na América novos ares, que 

possibilitava viverem sua fé reformada com mais liberdade e entusiasmo. Conforme 

relatado por Alister McGrath (2005, p. 118): “as políticas religiosas do rei Carlos I 

forçaram muitos puritanos a deixar a Inglaterra e fixar-se na costa leste da América 

do Norte”. Em consequência disso, ao longo do século XVII, o puritanismo se tornou 

uma grande influência na formação do cristianismo “estadunidense”, também no 

conceito reformado de trabalho, isto é, vocação, que viera, de alguma forma, 

posteriormente, ter fortes repercussões na econômica da América e 

consequentemente no crescimento do capitalismo no ocidente.  

A frase “ética Puritana do trabalho” é usada até pelos que desconhecem a 

história de tal vertente, pois de maneira superficial, muitas pessoas abordam tal 

frase, com o intuito pejorativo e até mesmo de reprovação no quesito trabalho, em 

discordância do que realmente era o pensamento puritano nesta seara, pois hoje a 

frase referida é usada para justificar toda parte negra presentes nos vícios de 

trabalho, materialismo, trabalho escravo e competitividade, com fosse os puritanos 

os criadores de tudo isso. Na verdade “ética Puritana do trabalho” é em tudo o 

contrário do que tal vertente do calvinismo dos séculos XVI e XVII realmente 

pensavam sobre o trabalho (RYKEN, 1992, PP. 37-39).  

Os puritanos atribuíam honra a toda forma legítima de trabalho, em 

reprovação a séculos de costumes na divisão de duas categorias, trabalho sagrado, 
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realizado por religiosos e trabalho secular, realizado por todos os outros como se 

fosse, segundo J. I. Ryken, um tipo de  “ Background” dos puritanos. Estas duas 

divisões são essenciais para compreensão das atitudes em relação ao trabalho, as 

quais eles reagiam (RYKEN, 1992). De modo algum os puritanos no século XVII 

deixaram de lado a ciência, a historia ou qualquer outra disciplina por serem 

seculares, pois eles tinham uma filosofia de vida própria em relação ao universo e foi 

esta peculiaridade que os tornaram diferentes dos outros reformadores e até mesmo 

da Igreja Católica medieval que faziam esta dicotomia do sagrado e do secular. O 

grande teólogo puritano William Perkins disse o seguinte: “a obra do pastor em 

pastorear as suas ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus quanto a atitude 

ou o trabalho de um juiz em passar uma sentença, ou um magistrado em fazer um 

julgamento ou de um pregador em sua pregação” (LOPES, 1995). 

Também este tipo de divisão eram praticadas pelos judeus, onde uma das 

orações escrita pelo escriba, quando reportamos ao Talmude Judaico, era: 

Eu te agradeço, ó Senhor, meu Deus, por me haveres dada 
minha porção com aqueles que se assentam à casa do saber, 
e não com aqueles que se assentam pelas esquinas das ruas; 
pois eu cedo trabalho e eles cedo trabalham, eu cedo labuto 
nas palavras do Torah e eles cedo labutam nas coisas sem 
importância. Eu me afadigo e eles se afadigam; eu me afadigo 
e lucro com isso, e eles se afadigam sem benefícios. Eu corro, 
e eles correm; eu corro em direção à vida por vir, e eles correm 
em direção ao abismo da destruição.10 

  

 Também a mesma divisão de trabalho era feita pelos católicos do período 

medieval, tendo sido escrito no século IV por Eusébio: 

Dois modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja, 
um está acima da natureza e além do viver humano comum (...) 
Inteira e permanentemente separada da vida habitual comum 
da humanidade, dedica-se somente ao serviço de Deus (...)Tal 
é então a forma perfeita da vida cristã. E o outro, mais humilde, 
mais humano, permite aos homens (...) ter mentalidade para 
lavoura, para o comércio e os outros interesses mais seculares 

                                                           

10
 Apud Joachim Jeremias, Rediscovering the Parables, Nova York, Scribner, 1966, p 113. 
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do que a religião (...) E um tipo de grau secundário de piedade 
é atribuída a eles”11. 

  

Foi esta dicotomia que os puritanos reprovaram e rejeitaram como marco no 

inicio para sua cosmovisão do trabalho, sendo os reformadores, especificamente, 

Lutero o primeiro desbravador que derrubou o conceito que os clérigos tinham 

trabalho mais santo do que o lavrador, eram trabalhos diferentes, mas em relação a 

agradar a Deus, nenhum em particular e Calvino mais tarde veio a respaldar tal 

argumento no que dizia respeito a este tópico, referente a uma nova cosmovisão do 

trabalho, sendo os puritanos fiéis em seguir tal caminho (WRIGHT, 1958, pp 171).  

William Perkins (1558-1602) teólogo inglês, sendo um dos maiores líderes do 

puritanismo na Inglaterra, preceituou que a bíblia abrange muitas ciências, 

englobando a ética, a economia, a política e a ciências acadêmicas, pois cria os 

puritanos que podiam estar na presença de Deus e fazendo sua vontade em 

qualquer lugar, inclusive em qualquer trabalho honesto, deixando um legado 

aplicável até os dias atuais. 

Vamos tentar fazer um sumário: o puritano cria que estava na presença de 

Deus e fazendo a obra de Deus em qualquer lugar que ele fosse, e não somente na 

Igreja. Ele sentia que era o seu chamado transformar cada área da vida em algo 

santo para Deus. É nesse aspecto que eles deixaram um legado extraordinário para 

os dias de hoje.  

Neste mesmo pensamento o professor Whitehead Huikos da Holanda, 

comenta em seu livro: A Religião e o Surgimento da Ciência Moderna, que as raízes 

da ciência moderna estão no movimento puritano, mas não que toda ciência 

moderna é puritana, entretanto a mesma contribuiu em grande parcela. Um exemplo 

disso é que Isaque Newton, o qual fazia da Sociedade Real de Londres, publicou 

diversas obras em referencia a comentários de livros da bíblia (LOPES, 1995). 

                                                           

11
Demonstrativo Evangélico, Forrester, p. 42. 
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Por esta reprovação da dicotomia entre trabalho sagrado e secular, feita pelos 

reformadores, inclusive dos puritanos de dignificar e santificar todo trabalho legítimo 

e também fazendo uma segunda impactante afirmação, que Deus chama cada 

pessoa para sua vocação, teve repercussão de grande alcance ao longo dos 

séculos. Também os puritanos tinham uma metodologia própria para saberem como 

uma pessoa poderia ter certeza de sua vocação ou chamamento para não ficarem a 

mercê da presunção e equívoco, partiam das inclinações internas e dotes, conselhos 

dos pais, educadores e também criam que quando uma pessoa estivesse no 

caminho certo, elas seriam equipadas por Deus para realizarem tal trabalho, as 

quais não poderiam de forma alguma serem abandonadas de forma leviana. 

Por isso, a cosmovisão reformada do trabalho adotada e salientada pelos 

puritanos na esfera da motivação e objetivos precisam ser cuidadosamente 

diferenciada das que durante três séculos foram distorcidas através da frase “a ética 

puritana do trabalho”. Atualmente, mega empresários tem atribuído suas conquistas 

e sucesso como sendo eles eleitos de Deus, criando desta forma uma cultura na 

qual o trabalho, em primeiro lugar, é o caminho para as riquezas, luxúria e posses. 

Esta ética secularizada a muito tem sido atribuída aos puritanos e Calvino e aceita 

na forma de um axioma, onde tal ética se baseia na riqueza como recompensa pelo 

trabalho e a bonança um sinal de santidade. 

Na verdade o estilo de vida puritano era uma mistura de diligência e 

frugalidade, consistia em fazer as famílias prósperas, mas eles viam suas riquezas 

como um bem social em prol de uma sociedade melhor, mas digna e não uma 

propriedade pessoal com o fim em si mesmo. Obras primárias de Richard L. 

Greaves demonstram que os puritanos afirmavam que “nenhuma correlação direta 

existe entre riqueza e santidade (...) Não riquezas, mas fé e sofrimento por causa do 

evangelho são sinais de eleição” (RYKEN,1992. pp. 46-48). 

Todavia, podemos afirmar que, a nação que se tornou os Estados Unidos da 

América, hoje, deve-se uma grande parcela a sua primitiva colonização puritana que 

foi responsável pelas fortes convicções religiosas, a qual enraizou a tradição 

reformada como uma fonte importante em sua formação, inclusive no enfoque dado 

ao trabalho através de uma cosmovisão reformada, mesmo havendo controversas, 

os quais serão abordados mais a frente (LEITH, 1997,p. 52). 
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 Para o Professor Sidney da Universidade de Yale, o período puritano se 

estendeu na América do Norte além dessa data, para ele este período se estendeu 

até a eleição de John Kennedy, em 1960 (LOPES, 1995). 

Prova da peculiaridade dos Estados Unidos como uma nação que teve suas 

origens, colonizadores com um pensamento reformado como foram os puritanos que 

aceitavam a sociedade como algo ordenado por Deus, sendo este um ambiente que 

esperavam prevalecer os princípios cristãos, sentindo eles próprios, confortáveis 

com os compromissos sociais, que vemos hoje entre os países mais ricos e 

desenvolvidos do mundo, nenhum apresenta aguçado destaque da religião na vida 

individual e coletiva de seus cidadãos quanto os Estados Unidos da América. Desde 

sua formação até o presente, os Estados Unidos sempre foram muito influenciados 

pela religiosidade, de seus presidentes inclusive (SILVA, 2009). 

Por todos estes fatos evidenciados pelos puritanos no modo de ser, agir e 

sobretudo na cosmovisão reformada herdada dos reformadores, em especial, por 

Calvino pela sistematização da teologia reformada, referente ao trabalho que 

influenciou de alguma forma o desenvolvimento do capitalismo após o século XVI, 

que mesmo sendo destacado com grande erudição pelo professor Ryken, que os 

puritanos  como uma atitude distinguidora começou com William Tyndale, 

contemporâneo de Lutero, uma geração antes de ser cunhada a palavra “puritano” e 

foi até o final do século XVII, possuindo em seu bojo o biblicismo reformador e a 

piedade de coração achadas em Tyndale. 

J. I. Packer em seu amplo espectro de tópicos que fez no propósito de 

estudar os puritanos e corrigir o mal-entendido quase universal sobre o que de fatos 

eles defendiam e recuperaram tal sabedoria possuída por eles ainda hoje na vida 

cristã e ainda relata que não se deve confiar em livros que abordam tal movimento 

sem contar suas reais intenções a não ser que seja feito por historiadores hábeis 

que resgatem e incorporem nos escritos as riquezas das citações puritanas (RYKEN, 

1992, pp. 10,13,14). 
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2.5. A secularização da ética calvinista  

 

O fervor, o entusiasmo e a ética contida nos primeiros reformadores, assim 

como Calvino foi ao longo do tempo cedendo aos hábitos e a uma peculiaridade de 

vida secularizada, infundido por um espírito burguês que direcionou o espírito 

protestante ao árduo mundo dos negócios com um espírito puramente utilitarista. 

Toda aquela essência espiritual que impulsionava a ética calvinista e 

consequentemente os puritanos, passo a passo, foi se esvaindo, dano lugar a um 

estilo e ética puramente profissional, onde o burguês mesmo enriquecido com o 

passar do tempo através de um espírito capitalista, sempre guardava, mesmo 

secularizado, uma distante lembrança religiosa que as desigualdade da riqueza 

sempre foi reprovada por Deus. Esta secularização ia de encontro aos princípios que 

originou o movimento protestante, pois a massa de trabalhadores não trabalhava 

mais por uma vocação através daquela cosmovisão reformada original da reforma, 

mas porque a isso eram forçados e corroborando com a teoria da produtividade que 

aumentava significativamente, inversamente proporcional ao salário, que  por sua 

vez diminuía. Esta secularização e racionalização da ética calvinista, ao contrario da 

primeira fase do capitalismo, geraram homens tecnocratas, sem alma e sem coração 

(BIÉLER, 1990). 

O teólogo Ernst Troeltsch, escreveu que a vocação profissional compartilhada 

por Calvino a Lutero, não era apenas um culto a Deus, mas um meio de tratar o 

corpo contra as tentações da carne e o luxo. Calvino distancia-se de Lutero nas 

questões antimamonista, para ele a profissão e a sociedade era algo totalmente 

dinâmica, tendo a iniciativa de dar ofícios aos pobres e ociosos, criando um centro 

fabril com créditos do Estado. 

Reforçando mais esta divergência de Calvino para com Lutero, Troeltsch 

ressalta as questões dos empréstimos e juros, onde o capitalismo de Genebra era 

contido e praticado com toda consciência e moral cristã e seu trafico não ia  além 

das cidades vizinhas, ao contrario de Lutero e da Igreja Católica que era um 

capitalismo de grandes centros, impossível de regular. Por este motivo podia Calvino 
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acompanhar com mais visão o desenvolvimento econômico e social de toda a 

cidade e assim aprovaram um Banco do Estado que corroborava com o Estado e 

suas operações cambiais, assim como para as indústrias. 

Foi desta experiência de Genebra que o capitalismo teria infiltrado a moral 

calvinista de todos os países, criando um espírito utilitário que ajudou muito a 

propagação do capitalismo e fazendo de sua evolução algo que tomou um alcance 

inimaginado (TROELTSCH, 1992, p. 36 e 187). 

Biéler, em sua obra o Pensamento Econômico e Social de Calvino, faz 

algumas criticas das correlações e análises que fazem Weber e Troesltsch, sobre os 

aspectos econômicos do século XVIII, relacionados principalmente as concepções 

religiosas dos puritanos, pois segundo Biéler existem numerosas tendências 

contrárias que permitem firmarmos correlações inversas, como por exemplo uma 

afirmação falsa atribuída ao Calvinismo de Calvino, foi o ascetismo do trabalho, 

mesmo sabendo que este dogma foi muito relevante em seu pensamento social e 

econômico, ninguém pode negar, que permeava toda vida das comunidades 

calvinista desde sua origem, onde acabou criando repercussões profissionais 

específicas mas muito diferente do puritanismo posterior, devido o calvinismo em 

sua origem, por ser outro cenário, se mostravam com pouca inclinação ao 

capitalismo. 

Já as características da vida profissional puritana no século XVII, referente à 

ascese do trabalho e o desprezo dos prazeres, os conduzem para o acúmulo de 

capital, claro que estas duas características citadas também existiam em Calvino, 

mas de forma equilibrada e sensata, pois o trabalho não tinha um fim em si mesmo, 

mas como uma vocação em gratidão a Deus, usado segundo a vontade de Deus e 

sua ética divina, assim como a renascença tinha como cerne ou espírito, o 

humanismo secular, onde o homem era tido como centro  de todas as coisas, 

durante a reforma, Calvino também um humanista mas com uma nova cosmovisão, 

atribuiu ao homem, fundamentado na bíblia e explanado em sua obra A Instituição 

da Religião Cristã, o homem como o centro da criação de Deus, demonstrando 

novamente a harmonia e equilíbrio que o Calvinismo de Calvino conduzia seu 

pensamento entre o homem, o mundo e Deus, excluindo dessa forma o reformador 
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responsável pelos exageros e distorções de sua fé, inclusive no tocante ao destino e 

amplitude futuras que tomou o capitalismo. 

Nisto percebemos algumas diferenças da moral do protestantismo moderno 

que aos poucos foi secularizando, com relação a moral calvinista em sua origem, 

pois Weber sempre busca retratar uma virtude de acúmulo de capital, enquanto 

Calvino claramente demonstra que esta virtude esta diretamente ligada as ações 

sociais é claro que durante a modernidade o puritanos criaram um certo 

desvirtuamento de alguns conceitos e  princípios e estavam longe de serem 

perfeitos, como qualquer outro movimento, levando em seu arcabouço cultural, suas 

falhas como parte da verdade sobre tal movimento em especial a ênfase exagerada 

do trabalho, por meio de uma mentalidade incapaz de progredir para uma teoria 

genuína de lazer, conforme texto a seguir: 

Que os seus negócios absorvam a maior parte de seu 
tempo. ‘Não é uma hora aqui e ali nos seus negócios que 
resolverá. Seja entusiasmado com respeito a seus 
negócios, tão cedo quanto seja conveniente.’ Mantenha-
se próximo dos seus negócios, até que seja conveniente 
você deixá-lo.Seja completamente tomado por negócios 
diligentes de seus lícitos chamados quando não estiver 
exercitado no serviço mais imediato de Deus (J.I.Packer, 
1992, p.200). 

 

Com isso vemos que após Weber e Troeltsch, Georges Goyau, historiador 

católico, diz que não foi a doutrina protestante que engendrou o individualismo 

capitalista com o passar do tempo, mas o individualismo calvinista secularizado 

(GOYAU,1992). 

Louis Rougier, também autor católico, comentou: “o calvinismo é a 

glorificação das virtudes burguesas” ele atribui a formação dos Estados Unidos, 

como uma cidade quantitativa, capitalista o resultado da junção do judaísmo com o 

puritanismo, a qual era contrária a sociedade qualitativa da França. Em outra 

abordagem, Rougier, comenta que devido à velha ideia semítica que riqueza e 

sinônimo de bênção divina, a reforma criou a religião do trabalho, que tinha por sua 

vez respeito ao dinheiro. Enquanto vários autores se apoiam em Weber para 

glorificar o calvinismo de ter sabido ser a causa do capitalismo, Rougier faz o 
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inverso, usa Weber para responsabiliza-lo deste terrível mal que é o capitalismo 

(BIÉLER, 1990, p. 646 e 647): 

O artesão da Idade Média, escreve ele, deixava de 
trabalhar quando tinha sua subsistência assegurada e o 
comerciante em sua loja aguardava tranquilamente o bel 
prazer do freguês. Para que surdisse o moderno 
capitalismo, necessário era submeter empregados e 
empregadores, capitães de industria e assalariados, a 
uma disciplina de ferro, voluntariamente imposta e 
consentida que, somente em seus primórdios, uma 
concepção religiosa do valor do trabalho podia impor. 
Preciso era que uma classe de homens tomasse a vida 
como um difícil dever, como uma luta severa de todos os 
momentos, em que não há jamais relaxar para descanso 
e fuição de lazer (ROUGIER, 1928, p.899). 

 

Assim, Rougier demonstra as deformações feitas por Weber, por não 

trabalhar com as fontes e sim com os trabalhos de seus predecessores e novamente 

comprova que essa visão do calvinismo moderno nada tem a ver com Calvino. 

Também R.H.Tawney, autor inglês, faz uma análise independente sobre a 

reforma e o surgimento do capitalismo. Para ele o puritanismo é um calvinismo 

secularizado, pois o calvinismo anunciado por Weber anunciada esta muito distante 

do original, devido o puritanismo ter registrado sua marca na evolução econômica de 

uma época, sofreu por sua vez, a influencia desta evolução (TAWNEY, 1926). 

Henri Hauser, um erudito historiógrafo Frances, debruçou-se nos estudos de 

Calvino sobre empréstimos a juros e chegou a conclusão de que Calvino é o 

pioneiro dos reformadores a interpretar contundentemente os textos bíblicos 

referentes a usura, não se detendo as interpretações escolásticas tradicionais, como 

os demais que traziam o conceito que “o dinheiro, não pode produzir dinheiro”. Sua 

abordagem e calcada no cerne do problema. “Pode-se quase dizer que até esta data 

o juro é proibido em principio, permitido em incontável numero de casos particulares. 

Com Calvino, torna-se ele lícito em principio, proibido, no entanto, cada vez que 

parece contrário à regra de equidade e à regra da caridade. São estas regras que 

são obrigatórias, não a proibição do juro.” 
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Desta forma descarta Henri Hauser que o calvinismo original nada tem a ver 

com o capitalismo puritano em sua secularização, após ter visto o ganho de dinheiro 

como algo agradável a Deus e seu êxito, se orgulham como prova da predestinação 

à salvação de suas vidas, com um pensamento e crença de lidar com a fortuna um 

meio de fazer o bem, mas saudando-a como um fim em si (HAUSER, 1927, 

pp.72,73,76). 

Em suma, Hauser e Tawney demonstram que a resistência a Igreja Calvinista 

em vários países europeus e americanos opôs a esses desvios, onde ganhou um 

espírito inteiramente alheio ao calvinismo original. Também Hauser, por ter ser 

aproximado, em suas análises, muito mais que os sociólogos alemães no que diz 

respeito à doutrina calvinista, atribuiu a justas proporções de influência de Calvino 

sobre o desenrolar futuro dos fatos econômicos. Para ele Calvino se libertou dos 

conceitos teológicos medievais para redescobrir em todo seu esplendor a original 

doutrina bíblica e disposto a aplica-la na economia e de seu tempo. 

Desta forma, ressalta Hauser, que Calvino com seu pensamento econômico e 

social, estava nas bases na economia moderna, mas nem por isso ele abandonou 

tudo que os textos bíblicos possuem de contrario ao espírito do capitalismo moderno 

e hodierno, o qual faz da humanidade um tipo de subordinação ao ganho e ao 

trabalho desenfreado (BIÉLER, 1990, p.651). 

Já o professor John Uilric Nef, historiador econômico da Universidade de 

Chicago nos Estados Unidos, enfatiza a não comparação da civilização industrial 

com o capitalismo, em uma de suas obras sobre a origem da civilização industrial, 

ele aborda a diferença entre todas as outras civilizações do passado, sendo que 

esta diferença entre a sociedade civilizada ocidental do passado e a sociedade 

contemporânea se deu na transição da produção qualitativa a produção quantitativa 

na Europa em especial na Inglaterra nos anos de 1550 a 1640. 

Nef relata ainda que explorar qual relação há entre a religião e essas 

mudanças é situar mal a questão, pois não é o ponto central saber qual ligação 

existe, mas sim saber qual é o gênero de relação existente o surgimento em toda 

sua amplitude do protestantismo e a produção quantitativa. De fato os reformadores 

tiveram grande importância na evolução da economia, reforça Nef, mas não  
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somente pelas doutrinas da moral econômica, mas também com relação as novas 

concepções de Igreja, a qual se impôs em muito as praticas financeiras do papado, 

defendendo os fracos menos favorecidos contra os mais favorecidos, ou seja, os 

ricos. 

Afirma Nef, que com a reforma os bens da Igreja foram secularizados e a 

influência desta em favor da produção qualitativa diminuiu, combinando as causas 

de ordem religiosa com outras. Por exemplo, na Inglaterra, houve o confisco das 

propriedades mineiras que tinham seus trabalhos feitos por leigos, foram seguidas 

de uma produção quantitativa  e da multiplicação de altos fornos. Contudo, é claro 

que estes relatos, somente demonstram o interesse pelo o historiador, na 

contribuição dos estudos sociológicos das interações entre a reforma e a evolução 

do capitalismo no ocidente, com uma lente própria, as mudanças do alvo da 

produção de qualidade para a quantidade naquela época, mesmo sendo esta 

abordagem muito sucinta (NEF, 1954, pp.29,131, 134,141,147). 

Em fim, o que nos chama a atenção, após tantos estudos de diferentes 

estudiosos com diversas lentes é a grande distancia entre Calvino e o calvinismo 

posterior e em especial do puritanismo contemporâneo da revolução industrial. 

Também não temos como objetivo específico analisar os motivos das 

transformações que sofreram os herdeiros da reforma na questão de fé e da ética 

social. Em sua obra Santos do Mundo, J. I. Packer, faz algumas ressalvas, 

relacionadas aos puritanos como, por exemplo, a dificuldade de criticar as pessoas 

do passado, pois muito estragos e distorções têm sido feitos pelos críticos e 

depreciadores deste movimento, que não fazem um estudo e pesquisa profundas 

em suas antigas praticas. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que existe uma relação entre o calvinismo 

e o capitalismo, todavia, não se configura necessariamente uma relação de causa e 

efeito. Provavelmente, mesmo sem o calvinismo teria surgido alguma forma de 

capitalismo. Se é verdade que a teologia e a ética reformadas se adequavam às 

novas realidades econômicas e as estimularam, todavia, foi um calvinismo 

secularizado com seu individualismo que mais favoreceu o capitalismo moderno, o 

qual havia perdido de vista os princípios básicos do calvinismo e em especial 

referente ao trabalho e suas relações, com fins honestos e uma ética baseada na 
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justiça, compaixão e solidariedade social que Weber não se deteve em seus estudos 

e de certa forma não é lícita imputar a Calvino e ao calvinismo original a influencia 

boa ou má que seus herdeiros poderiam ter tido sobre o desenvolvimento do 

capitalismo. 

A grande dificuldade de muitos sociólogos, inclusive Weber, é que o ponto 

mais importante para Calvino em sua cosmovisão reformada é a separação nítida 

que ele fazia da vida política e a vida da fé, devido durante todos os séculos antes 

da reforma estes dois polos, fé e política se fundiam, ora se separavam, mas Calvino 

os distinguiram judiciosamente e assertivamente e de forma resoluta conferiu ao 

trabalho, ao labor econômico e ao dinheiro, um lugar que nunca tiveram no passado 

e nisto o calvinismo engajou todas as virtudes humanas e sociais apoiando e 

submetendo a vida crista ao senhorio de Cristo.  

Esta explanação visou explicitar que a secularização da ética do trabalho se 

deu de forma simultânea e em consequência do desenvolvimento do capitalismo que 

desvirtuou a essência da ética praticada e vivida pelos puritanos, decorrente da 

busca incessante e irracional do dinheiro e lucro, que passou a ter o foco em si e 

não como base para contribuir para o desenvolvimento da família, sociedade e 

igreja, como fundamentada pela conduta de vida dos puritanos. 

 Superada a problematização da relação entre a ética calvinista e o 

capitalismo, resta o desafio de abordar a ética calvinista nas relações humanas das 

corporações empresariais, buscando aplica-la à realidade fática das corporações 

empresariais atuais, numa sociedade complexa e global, que será objeto do terceiro 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – O DISCURSO DA ÉTICA EMPRESARIAL 

CONTEMPORÂNEA 

 

A partir da sistemática apresentada nos capítulos anteriores, propomos agora 

um modelo de gestão aplicável nas corporações atuais, calcado na moral e códigos 

de éticas cristãs onde o foco é a valorização do homem como peça central da 

criação de Deus, por meio do resgate da contribuição de uma ética calvinista do 

trabalho em suas origens, as quais influenciaram em muito para uma modernidade 

partindo de Genebra na valorização do trabalho como vocação e sua relações frente 

a sociedade, por um pensamento social e econômico de Calvino embasados dos 

textos bíblicos e em especial o decálogo, sabendo que posteriormente, ou seja, na 

modernidade veio a ser secularizada por um pensamento racionalista e individualista 

imposto pelo crescimento do capitalismo. Levamos em consideração a evolução da 

ciência administrativa que proporciona uma abertura de novas perspectivas para 

gestores que se dispõe a explora-la, pois antigos problemas com visão parcial de 

gestão permanecem nas corporações, onde facilitam o surgimento de ancoramento 

nos processos de gestão integrada ao invés de dinamiza-los. 

 

3.1. Abordagem da ética calvinista do trabalho e sua aplicação 

para uma gestão eficaz 

 

Buscaremos aplicar a ética calvinista do trabalho nas relações humanas das 

corporações empresariais e políticas atuais, como forma de um modelo de gestão de 

gênero diferente que não se baseia na observação empírica como os modelos 

clássicos brevemente abordados no primeiro capítulo, porém em um modelo 

administrativo de gestão proveniente de uma ética calvinista, quem tem o trabalho 

em sua origem fundamentado no decálogo do Cânon Sagrado, ou seja, nos dez 

mandamentos. 
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Sem dúvida, por meio de muitas tentativas ao longo dos tempos, as 

corporações tem despendido, muito tempo e dinheiro na aplicação de modelos de 

gestão de pessoal, com várias filosofias diferentes. Todavia, em virtude da  

ineficácia dos modelos propostos, que, por não serem universais, ficam à mercê de 

cada situação, posta a imprevisibilidade das variáveis humanas em cada época e 

ambiente, por isso não permitem um modelo ideal (ZIGARELLI, 2003). 

Não é a proposta desta dissertação oferecer nenhum modelo mágico 

aplicável a toda situação, mas sim desvelar as contribuições que a ética calvinista do 

trabalho pode trazer como um modelo de gestão de pessoas no complexo mundo 

corporativo que vivemos atualmente, quando aplicado em sua origem, pois as 

corporações ao longo do tempo, cada uma em sua particularidade, tem aplicado em 

sua administração organizacional, vários modelos de gestão, indo dos modelos 

clássicos às tendências recentes, como os modelos em construção. 

Todos estes modelos tentam contextualizar as diversas teorias, por meio de 

suas filosofias e fundamentos, seus pontos fortes e fracos. Entretanto, existem 

outras que tentam disseminar uma série de publicações sem precedentes, com 

promessas milagrosas e inconsistentes, destoando em muito das teorias e técnicas 

administrativas calcadas nas ciências sociais, psicologia, ciências políticas, 

economia entre outras (FERREIRA, V. et. al, 2006). 

Abraham Kuyper, em sua obra Calvinismo, afirma:  

(...)A filosofia, a psicologia, a estética, a  jurisprudência, 

as ciências sociais, a literatura, a igualmente ciências 

medicas e naturais, cada uma e todas elas, quando 

concebidas filosoficamente voltam aos princípios(...). 

Ele também assevera que o calvinismo não deve ser ignorado, porém 

fortalecido, claro que, com as devidas adequações e contextualizações da 

sociedade atual, pois o calvinismo tem traços muito mais contundentes que muitos 

modelos em construção da atualidade sem fundamento algum, pois ele tem 

registrado, por onde passou ao longo da história, fortes contribuições na vida social 

inclusive, principalmente o relacionado ao trabalho tendo como fundamento de sua 

ética nos dez mandamentos. 
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3.2.  Aplicando a ética calvinista do trabalho na atualidade 

  

A partir deste ponto, ressaltaremos as críticas dos modelos de gestão mais 

aplicados e testados nas corporações e, para cada uma delas, buscaremos 

responder, aplicando um modelo de gestão, adaptado para os dias atuais, 

embasado na ética calvinista do trabalho. 

Mas antes é preciso trazer à discussão uma das questões muito difundidas, 

hoje, e trata-la aplicando tal ética e seus fundamentos, a saber: qual o futuro do 

trabalho? O professor Domenico de Masi, da universidade de Roma, em sua obra O 

Futuro do Trabalho, aborda alguns problemas e entre eles o que é visto como um 

“beco sem saída”, para todos os países industrializados: “como distribuir a riqueza 

que (aumenta), prescindindo do parâmetro do trabalho (que diminui).” Isso porque, 

atualmente, com a sociedade industrial a riqueza foi distribuída de forma qualitativa 

e quantitativa do trabalho realizado, se não trabalhamos não comemos e isso em 

uma hierarquia, não ganha o operário como também o patrão, pois sem produção 

não há consumo. 

Desta forma, por meio do trabalho produtivo é organizada a distribuição das 

riquezas e debaixo desta concepção a economia de mercado, mas foi estendida a  

outra variante com mesmo critério para os trabalhadores não-produtivos, ou seja, 

mesmo que seu trabalho não produza nada, ainda assim podem ser considerados 

pelas estatísticas oficiais como trabalho, são eles: gerentes, profissionais liberais, 

executivos, entre outros. 

Com isso constata-se que no atual mundo, as riquezas aumentam, porém são 

cada vez mais menos produzidas pelo homem, desta forma seria necessário 

reorganiza-las com base no humano, ou seja, novos meios capazes de equilibrar o 

mérito com as necessidades (MASI, 2010).  

Para Robert Reich, professor de políticas públicas da Goldmam Scholl of 

Public Policy, da Universidade da Califórnia, exercendo seu cargo público mais 

recente, secretário do trabalho, no governo de Bill Clinton, o capitalismo é  capaz de 



81 
 

produzir resultados maravilhosos “...como fermento no bolo da economia...”, 

entretanto a democracia que tem o dever de assistir e proteger todos os cidadãos 

em seus direitos sociais, como por exemplo, o trabalho, perde a cada dia sua 

eficácia sob tal influência. 

No início do século XX, o capitalismo demonstrava estar prestes a alcançar 

triunfos alarmantes, mas sem dúvida seus efeitos contrários no âmbito social como 

miséria urbana, salários de fome, longas jornadas de trabalho, mão de obra infantil, 

aumento das desigualdades, degradação ou abandono das pequenas cidades, tirava 

o sossego de muita gente. O poder econômico das mega empresas as tornava cada 

vez mais fortes mostrando a incapacidade da democracia em lidar com tal desafio 

por não ter experiência com qualquer fenômeno do capitalismo industrial, 

acarretando um crescimento constante das desigualdades de renda e de riqueza, 

somado com o agravo da insegurança no trabalho e o envolvimento das empresas 

com a política em defesa de suas posições competitivas, são uns dos fatores que 

propiciam o desfecho do supercapitalismo. 

A atual economia caminha para um processo que não se sabe como ou 

quando terminará, pois tal processo, mesmo parecendo simples, resulta em 

encadeamentos de eventos complexos como o supercapitalismo frente a uma 

economia mundial globalizada. A democracia é a mais importante das implicações 

desta relação. Um quadro em que os objetivos mais importantes são a maximização 

do lucro dos acionistas, investimentos, alto consumo e a dinâmica do capitalismo 

que fazem minimizar os poderes da democracia. 

O supercapitalismo surgiu devido às grandes empresas tornarem-se muito 

mais competitivas e inovadoras no cenário global, a partir de 1970, onde houve 

rupturas no sistema de produção estável, ocasionado pela criação de tecnologias 

feita pelo governo no intuito de ostentar poder durante a guerra fria, acabaram se 

agregando em novos produtos e serviços, surgindo assim a grande competitividade, 

como consequência estas tecnologias facilitaram a criação de cadeias de 

suprimentos globais, corroborada, inclusive, pelo desenvolvimento comercial feito 

pela internet com baixo custo e baixo volume. 
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Com todas estas mudanças o tradicional sistema de produção em grande 

escala, até então, foi totalmente comprometido. Assim os CEO’s, eram 

pressionados, pelos acionistas, a baixarem os custos, reduzindo salários, benefícios 

dos empregados e assim gerarem mais resultados em troca de recompensas 

generosas, desta forma com a redução das folhas de pagamentos, foi afetado 

principalmente os trabalhadores sindicalizados, pois os sindicatos trabalhistas 

organizados entraram em processo de extinção.  

Nesse processo de mudanças houve grandes conquistas no âmbito dos 

consumidores e investidores, mas como cidadãos e trabalhadores em busca do bem 

comum, perderam espaço (REICH, 2008, p.05, 87, 88). 

Em todo mundo os processos econômicos atuais não estão restringidos a 

países apenas, em observações feitas pela teoria da complexidade12, eles não tem 

limites territoriais suas implicações podem acarretar mudanças impactantes no 

comportamento de um sistema econômico mundial. 

Assim, sem possuir fronteiras nem bandeiras o supercapitalismo caminha 

para um cenário que em nada respeita a dignidade humana, por meio de uma 

sociedade que proporciona o acúmulo de riquezas para poucos e a maioria fica cada 

vez mais sem trabalho e consequentemente mais pobres (BONAVIDES, 2004). 

 

                                                           
12 A teoria do caos e, logo depois a teoria da complexidade; as duas revelaram um novo modelo de 

funcionamento das coisas. A teoria do caos nos mostrou que mudanças pequenas podem ocasionar 
alterações drásticas no comportamento de um sistema. Como exemplo, podemos citar os estudos de 
Edward Lorenz, que, ao desenvolver um modelo que simulava no computador a evolução das 
condições climáticas, percebeu que “mudanças infinitesimais nas entradas poderiam causar 
mudanças radicais nas condições futuras do tempo – uma leve brisa em nevada, a queda de um grau 
na temperatura de Massachusetts, o bater de asas de uma borboleta na Califórnia podiam causar um 
furacão na Flórida um mês depois.” Então, há uma imprevisibilidade no comportamento de sistemas, 
ainda que eles sejam relativamente simples. Entretanto, por trás do comportamento aleatório há 
regularidades. Isto é, por trás de sistemas complexos como o mar e o tempo, por exemplo, há 
padrões que permitem previsões, ainda que não se saiba exatamente quando essas previsões 
ocorrerão. (SIFFERT, Carlos. Teoria do Caos e Complexidade. Disponível em: 
<http://www.orion.med.br/misc23.htm.> Acesso em: 20 jul. 2009). 
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3.3. A distribuição das riquezas segundo o pensamento 

econômico e social de Calvino 

 

Em reprovação às desigualdades impostas a sociedade atual, Abraham 

Kuyper (2002, p.24), por meio dos seus conceitos calvinistas, dignifica a pessoa 

afirmando:  

Por isso, o calvinismo condena não simplesmente toda 
escravidão aberta ou sistema de castas, mas também 
toda escravidão dissimulada da mulher e do pobre; opõe-
se a toda hierarquia entre os homens; não tolera a 
aristocracia, exceto a que é capaz, que na pessoa ou na 
família, pela graça de Deus, de exibir superioridade de 
caráter ou talento, de mostrar que não reivindica esta 
superioridade para auto-engrandecimento ou orgulho 
ambicioso, mas para gastá-lo no serviço de Deus. Assim, 
o calvinismo foi obrigado a encontrar sua expressão na 
interpretação democrática da vida; a proclamar a 
liberdade das nações; e a não descansar até que, tanto 
política como socialmente, cada homem, simplesmente 
porque é homem, seja reconhecido, respeitado e tratado 
como uma criatura criada à semelhança de Deus. 

 

Se em todas as épocas existiram os pobres, Deus assim o fez para fazê-los 

seus mensageiros e não para permanecerem em tal situação, o plano de Deus para 

este mundo é a abundância para todos, por isso determina Deus que haja 

distribuição equitativa e fraterna das riquezas dadas aos homens nesta terra e que 

todos sejam alcançados. 

Calvino, nos comentários dos profetas menores, faz oração para o bom uso 

dos bens materiais (CALVINO apud BIÉLER, 1990, p.409):  

Ó Deus todo poderoso, já que Te dignas descer até esse 
ponto, de dar-Te cuidado e solicitude para cercar-nos de 
todas as coisas que são necessárias e convenientes para 
viver-se esta presente vida, faze que aprendamos a de tal 
modo descansar em Ti, e a assegurar-nos de Tua 
benção, que não somente não  sejamos entregues nem à 
rapina, nem a qualquer outro malefício, mas também que 
sejamos afastados da cobiça má, e que nos conservemos 
em Teu santo temor e, por este meio, aprendamos 
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também a de tal forma suportar pobreza neste mundo 
que, tendo toda nossa satisfação e contentamento nas 
riquezas espirituais, que Tu nos ofereces(...). 

 

Entretanto ao lado da oração, função dos sacerdotes e profetas em esclarecer 

e orientar o caminho aos outros, cabe às autoridades por meio da justiça do Estado, 

tomar a defesa dos pobres e dos fracos contra os poderosos, proprietários do 

dinheiro, sem a necessidade de denuncia-los. Antes mesmo que haja as 

usurpações, o Estado, com atitudes justas, lhes deve antecipar seus direitos, para 

que impere de toda maneira a equidade, pois é sua missão social zelar pelos 

oprimidos inclusive, assim explana Calvino em seu comentários sobre o livro de 

Salmos 82:03 (BIÉLER, 1992, p.385-386): 

O que podemos também coligir das palavras do Profeta, 
a saber, ainda que ninguém que vá pedir ajuda e socorro 
aos Príncipes, não deixam eles, entretanto, de ser 
culpáveis de displicência diante de Deus, salvo se, de si 
mesmos, tomem a iniciativa de socorrê-los, pois que é 
em vão que apelam para este pretexto, que, reinando a 
iniquidade manifestamente, gemidos e queixas se ouvem 
e, de si, não podem remediar os males, até onde isso se 
requer deles. Quando, de si mesma, vociferante brada a 
opressão, se o juiz, assentado em lugar eminente, faz 
semblante de nada ver, denuncia o Profeta que tal 
dissimulação não ficará impune.  

 

Para Calvino, os homens possuidores de maiores poderes e riquezas, entre 

eles os governantes e empresários são sempre levados a ignorar a situação do 

menos privilegiado, sendo que deveriam ser deles, por deterem riquezas e poder por 

meio das funções importantes da vida social, a vigilância, cuidados e 

responsabilidade da ordem social e econômica de um povo, mas constata-se que na 

maioria das vezes, os próprios que se dizem defensores da ordem, por meio dos 

cargos públicos ou os possuidores de riquezas, por meio da posse das indústrias, 

são os que na realidade os mais ferrenhos destruidores, comentado no livro de 

Amós 08:04 (BIÉLER, 1992, p.387 e 388): 
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Visto que há sempre muito maior volume de faltas nos 
que governam, eis a razão porque os Profetas se dirigem 
mais asperamente contra eles, e com maior rigor. Muitos 
do povo comum falham frequentemente ou por falta de 
animo, ou por um erro comum, ou são mesmo levados 
pelo exemplo de outros. Aqueles porém que exercem o 
governo são também, ordinariamente, os que pervertem 
todo direito e equidade. E, daí, são autores de toda 
lecença e dissolução, não é, pois, de admirar que, por 
Seus Profetas, nosso Senhor tão asperamente os ataca.  

 

Mas se todo cidadão cristão ou não, deve ser submisso a todas as 

autoridades superiores e a toda as hierarquias humanas que Deus aqui na terra 

estabeleceu, para dessa forma manter uma ordem, não significa que devam deixar a 

luta e busca pela justiça neste mundo, mesmo que seja necessário travar um 

enfrentamento com estas autoridades constituídas, pois tal justiça e ordem social 

deve ser constantemente transformada e ajustada as exigências da vontade Deus 

em prol do necessitado,  ou seja, da viúva, órfão, trabalhador, da família, e do 

enfermo. 

Entretanto, o que ocorre em todas as sociedades em todo o curso da história, 

quando se inicia uma peleja pelos cristãos em busca de uma justiça social, ou em 

defesa de sua fé que afrontam os interesses dos governantes ou coloca em risco a 

riqueza de quem as possui, instantaneamente são barrados, resistidos e apontados 

como agitadores e provocadores da ordem social e política. Tanto os profetas do 

antigo testamento, como a igreja primitiva, a reforma protestante e a igreja atual, 

quando desempenharam seu papel na busca da equidade social, são alvejadas, 

sendo bem costumeira esta ofensiva como comenta Calvino no novo testamento, no 

livro de Atos dos Apóstolos 17:06, “Tal é a condição do Evangelho, que os tumultos 

que Satanás, suscita para combatê-lo lhe são imputados. Eis também qual a 

maldade orgulhosa dos inimigos de Jesus Cristo, que lançam a culpa das 

perturbações sobre os santos e moderados doutores, e são eles que hão de 

suscitado as perturbações” (CALVINO apud BIÉLER, 1992, p.390). 

Contudo estes perseguidos, por causa de sua fé e busca incessante da 

justiça social e econômica não se devem permitir em nada serem abalados e 

perturbados e sim permanecerem firmes em seus fundamentos e convicções como 
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foram sempre, pois os principais responsáveis pela desordem são os poderosos que 

resistem à ordem de Deus, resultando em toda degradação social e econômica 

sendo eles próprios vítimas de tais atos. 

Por isso Calvino por meio do seu pensamento econômico e social, já em sua 

época, mas também trazida para nossos dias, lutava contra todas as formas de 

perversão social, contra os que abusavam do poder político e poder de riquezas, 

contra toda forma de opressão, pois entendia ele ser isso contra o próprio Deus. Isso 

era uma exigência da reforma e do calvinismo por meio da interpretação do 

Evangelho, a liberdade espiritual que todo homem deveria ter pela redenção de 

Jesus Cristo, liberdade esta que deveria ser demonstrada inclusive na condição 

política e social da pessoal humana. 

De forma alguma Deus deseja que o homem viva oprimido por uma 

sociedade tirana, sob o julgo de governantes e patrões  cruéis que favorecem a 

desigualdade estática da sociedade, mas sim, almeja uma dinâmica nas correntes 

básicas da vida social e econômica e assim proporcionando a circulação de bens 

entre todos, com foco no equilíbrio social. Todavia, tendo o pecado corrompido a 

natureza humana e renunciando a sua função social, os que são detentores de 

riquezas acumulam mais ainda e os que são pobres empobrecem mais e mais. Para 

Calvino o acúmulo de riquezas em detrimento da desgraça alheia é encarado como 

uma corrupção da vida econômica. 

Mas ao mesmo tempo pode parecer estranha que desigualdade sociais sejam 

as vezes necessárias e agradáveis a Deus, pois Calvino comenta que a 

desigualdade entre o rico  e o pobre é que se estabeleça uma dinâmica na 

sociedade por meio da circulação de bens que deve ser veiculadas pelo amor e a 

caridade com objetivo principal a harmonia e feliz equilibro social entre todos, 

situação esta similar a que seria na distribuição das riquezas da criação, se o 

pecado não imputasse ao homem a avareza, egoísmo, indolência que 

desequilibraram estas distribuições, tornando uma sociedade com desigualdade 

estática (BIÉLER, 1990). 

Para corroborar as assertivas de Calvino, ilustraremos com alguns 

comentários de Wayne Grudem, professor de bíblia e teologia no Phoenix Seminary, 
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em Scottsdale, Arizona, que afirma que a desigualdade é inevitável no mundo, de 

certa forma, olhando pelas grandes variedades de tarefas sendo que algumas 

requerem grandes recursos, como uma usina siderúrgica ou uma fabrica de aviões, 

demonstrando que Deus deu a algumas pessoas habilidades maiores do que a 

outras, como por exemplo, habilidades nos negócios entre outras. 

Com isso percebemos que se que cada pessoa receber seu salário de modo 

justo proporcional ou baseado naquilo que ela produz ou desenvolve, por meio de 

suas habilidades e esforços, receberão mais quem mais habilidade ou qualificação 

possui, desta forma não poderia  haver um meio justo de recompensas pelos 

trabalho se não existissem diversas formas de recompensas para diversas 

habilidades e trabalhos.  

Alguns acreditam encontrar na bíblia, no livro de atos dos apóstolos algum 

tipo de comunismo primitivo, ao lerem que os crentes da igreja primitiva tinham tudo 

em comum. Por isso, existe a necessidade de uma observância minuciosa dessas 

passagens (GRUDEM, 2006, p. 45-46): 

Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em 
comum. Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém 
tinha necessidade. Diariamente peserveravam unânimes 
no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam, as 
suas refeições com alegria e singileza de coração (Atos 
2:44-46).Da multidão dos que creram era um o coração e 
a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem 
uma das cousas que possuía; tudo, porém, lhes era 
comum (...)Pois nenhum necessitado havia entre eles, 
porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-
as, traziam os valores correspondentes e depositavam 
aos pés dos apóstolos; então, se distribuía a qualquer um 
à medida que alguém tinha necessidade (Atos 4:32-35). 

 

 Estas atitudes, descritas no livro de Atos, demonstram, sem dúvida 

alguma, o alto valor humanitário e de amor apoiados nas boas aventuranças citadas 

por Jesus no livro de Mateus 5 e na extrema confiança de algo transcendente, ou 

seja, em Deus em um período de grande reavivamento da fé cristã. Contudo, é um 

lapso muito grande chamar isso de comunismo primitivo, pelos seguintes motivos, 

ressaltados por Grudem (2006, p.48):  
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1) a entrega era voluntária, e não imposta pelo 
governo; 2) as pessoas ainda tinham suas posses, 
porque se reuniam de casa em casa (At 2:46), e 
muitos outros cristãos depois disso ainda tinham 
casas, como Maria, a mãe de João Marcos (At 
12:12), Jason (At 17:5). Priscila e Àquila, em Roma 
(Rm 16:5; 1 Co 16:19), Ninfa (Cl 4:15), Filemom (Fm 
2) e outros cristãos em geral a quem João  escreveu 
(2 Jo 10).  

  

Por isso, é muito importante ressaltar logo após este grande ato  humanitário 

e fraternal que a bíblia cita. Também no livro de Atos, mas agora no capítulo 5, a 

história de Ananias e Safira que não expuseram o real valor da venda de sua 

propriedade e Pedro imediatamente observou que não haveria a necessidade de 

mentir: “Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu 

poder? Como, pois, assentastes no coração este designo? Não mentiste aos 

homens, mas a Deus” (Atos 5:4). 

Pedro nesta ocasião demonstra e esclarece que a igreja de forma alguma 

estabeleceu qualquer ordem ou exigência para os cristãos referente à desistência da 

propriedade privada ou que todos possuíssem posses iguais. 

Também o apóstolo Paulo deixa exortações no livro de 1 Timóteo, especificas 

aos ricos quanto não serem orgulhosos, mas que fossem ricos de boas obras: 

“Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a 

sua esperança na instabilidade da riqueza,  mas em Deus, que tudo nos proporciona 

ricamente para nosso aprazimento; que pratiquem o bem, sejam ricos de boas 

obras, generosos em dar e prontos a repartir (...)”(1 Timóteo 6:17-19). 

É certo  que as assertivas de Grudem corroboram os comentários de Calvino 

no que tange à dinâmica da sociedade em distribuição de renda, ou seja, os que são 

ricos de certa forma sejam generosos em socorrer ou em ajudar os pobres até 

mesmo por meio de salários dignos e o Estado por meio dos governantes em defesa 

da propriedade privada e assistência social, impedindo assim uma sociedade 

estática. Agora na assertiva de igualdade de distribuição abordada por Calvino no 

ministério do rico e no ministério do pobre, até mesmo porque na doutrina 
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reformada, os bens materiais não aparecem em primeiro plano, mas sim a vida 

religiosa, talvez não tenha sido ele tão enfático como faz Grudem, ressaltando que a 

Bíblia não nos ensina um evangelho de saúde e prosperidade nesta terra, pois há 

desigualdade de toda sorte, de dons e habilidades, há os sistemas políticos e 

econômicos opressores desse mundo, fazendo com que as pessoas mais íntegras 

para Deus, não sejam ricas nesta vida.  

Com efeito, não devemos ter como regra que toda riqueza e, desigualdades 

sejam malignas, claro que existe a pobreza extrema, afirma Grudem, que não é 

bom, gerando acentuadas desigualdades que variam de tempo em tempo e de 

sociedade para sociedade, exigindo, segundo Calvino, que o Estado haja de forma 

incansável para elimina-la. Assim também a luxuria e ganância excessivas não são 

boas, mas se formos generosos, humanitários, e tementes a Deus exerceremos o 

ministério do rico, abordado por Calvino, onde nos dará grandes oportunidades de 

glorificar a Deus.  

 

3.4.  Força de trabalho, tendências, gestão de desempenho e uma 

resposta calvinista 

 

Qualquer forma de vida possui seu ambiente natural e todos realizam 

atividades com a finalidade de apropriar-se de produtos naturais, que os cercam, 

para seu próprio proveito e sobrevivência. Os vegetais apropriam-se da umidade, 

minerais e luz do sol, os animais alimentam-se dos vegetais ou da rapina. No 

entanto, estas atividades não são consideradas trabalho, somente se elas 

alterassem o estado natural desses materiais e assim promover um melhoramento 

de sua utilidade. 

Desta forma o homem participa com as demais atividades de agir sobre os 

produtos naturais de modo a transforma-lo e assim melhor satisfazer suas 

necessidades. Todavia o que importa quanto ao trabalho humano não é a 
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semelhança com o trabalho de outros animais como: pássaro e a abelha que fazem 

ninhos e colmeias, mas as diferenças essenciais que os distinguem. 

O homem para realizar seu trabalho utiliza de uma consciência e propósito, 

ao passo que o trabalho realizado pelos animais é instintivo, ou seja, inatas antes 

que fossem aprendidas, um padrão relativamente fixo para a liberação de energia 

quando recebem algum estimulo específico. Em contrapartida, o trabalho do humano 

tem como mecanismo regulador o poder do pensamento conceptual, originado por 

um sistema nervoso central.  

O trabalho que vence os limites da simples atividade instintiva, é assim a 

força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o mundo 

como o conhecemos, mas em especial a força de trabalho humana é diferenciada 

não pela sua capacidade produtiva e sim pelo seu caráter inteligente e proposital, 

que lhe permite infinitas adaptabilidade e que geram as condições sociais e culturais 

principalmente no ambiente de trabalho, propícias para ampliar sua produtividade, 

desempenho e sucesso em um cenário atual totalmente competitivo com grandes 

inovações cientificas e tecnológicas (BRAVERMAAN, 2011, p. 49-58).  

Nesta abordagem iremos trazer sucintamente as mudanças que tem passado 

a estrutura da classe trabalhadora como parte do processo de trabalho da sociedade 

capitalista atual. 

Comenta-se que o trabalho moderno em virtude do desenvolvimento científico 

e tecnológico, exige a cada dia níveis de trabalhadores mais elevados relacionados 

à inteligência, treinamento e esforço mental, marcados acentuadamente por uma 

competitividade sem igual das empresas. Estes trabalhadores são submetidos a 

diversas avaliações de resultado e desempenho que em muitos casos o elemento 

humano é desconsiderado,  o que de fato deveria ser medido. 

Para Vera Lúcia de Souza, psicóloga e especialista em dinâmica de grupo da 

FGV, em seu livro: Gestão de Desempenho, aborda que a passagem do século XX é 

marcada pelo desbravamento das mudanças dos padrões do âmbito pessoal, 

cultural, profissional e empresarial, os quais levantam grandes discussões sobre o 

futuro, pois revolução tecnológica, os avanços científicos, atrelados a globalização e 
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competição estrangeira, vem provocando profundas mudanças nas corporações que 

exigem cada vez mais padrões de excelência e assim manter a vantagem 

competitiva que requer mudanças em modelos e praticas de gestão. 

Para Alan Greenspan, ex-chairman do Fed (ex-presidente do Banco Central 

dos Estados Unidos), de 1987 a 2006, a deficiência da oferta em relação à demanda 

de qualificações avançadas está pressionando o aumento de salários dos 

trabalhadores com maior qualificação em comparação com os de menor 

qualificação. Também não há nenhuma razão decisiva para que a rapidez que 

caminha a tecnologia, que muitas das vezes surgem em ondas, seja suprida 

instantaneamente pela oferta de trabalhadores qualificados. O conhecimento e 

descobertas que alavancam as tecnologias de ponta, surgem muito pouco da força 

de trabalho. 

A Inovação tecnológica também impõe seu preço aos trabalhadores não 

qualificados. A procura por trabalhadores simi-qualificados diminuiu, pois as tarefas 

repetitivas e menos nobres foram sendo substituídas pela automação que são 

controladas por programas de computadores um exemplo são as empresas de 

arquitetura e engenharia, onde centenas de metros quadrados com profissionais 

debruçadas em pranchetas trabalhando em desenhos complexos e detalhados 

foram substituídos pela computação gráfica. 

Com o avanço da tecnologia causam turbulência no mercado que levam anos 

para se estabilizar, pois os empregadores aumentam os salários dos trabalhadores 

mais qualificados atraindo talentos muitas vezes de outros países levando os menos 

qualificados e residentes, a procurarem maior escolaridade, técnicas e assim 

desenvolverem suas habilidades escassas para melhor desempenho dentro das 

corporações atuais (GREENSPAN, 2008). 

No tocante ao desempenho de pessoas e times este cenário exige o foco em 

resultados bem diferente dos modelos de gestão usados até o momento.  

Estes avanços se fazem necessários, visto que atualmente existem duas 

tendências nas corporações: uma que requer o foco no mercado e outra que sinaliza 

a necessidade de resgatar a dignidade do homem nas organizações. 
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Mesmo assim, como que nadando contra a corrente, existem organizações 

que entram no século XXI utilizando ainda os modelos de avaliação de resultados 

firmados nos modelos mecanicistas do século XIX, ineficazes para o cenário atual. 

Gerir estas mudanças não tem sido algo fácil para os gestores, sendo uma 

das principais ferramentas, o diálogo e tais mudanças são autenticas devido às 

pessoas encontrarem novos significados, porque para este modelo de gestão de 

pessoal, por meio dos resultados é fundamental mudanças de valores e posturas 

gerenciais. 

Em suma, as mudanças organizacionais estão firmadas no esforço coletivo no 

sentido a abertura, participação, comprometimento e ao diálogo constante. 

Mesmo assim, resultados de pesquisas recentes apontam que muitas 

organizações ainda não estão claras que quanto mais envolvimento e consciência 

dos negócios, propiciada por uma gestão aberta com os funcionários, maior a 

possibilidade de somar valor, pois a alienação do trabalhador é um dos principais 

fatores que impedem o avanço na gestão de resultados, demonstrado por meio do 

descomprometimento com os resultados. Muitas empresas ainda estão lentas e 

gradativas para estas aceitações, por  estarem ainda muito evolvidas nos modelos 

de gestão tradicionais.     

Algumas empresas optam para o poder, onde o controle é praticado através 

do poder pessoal e político, onde os empregados são retribuídos pela punição ou 

recompensa, sendo que os obedientes e fieis são os que tem interesses comuns a 

chefia. Na maioria das vezes os profissionais bem-sucedidos na organização, são os 

que demonstram interesses no poder e demonstram um bom desempenho 

competitivo. 

Todavia a migração de sistemas de desempenho tradicionais para outros 

mais avançados não é algo tão simples ou espontâneo, requer estratégias de 

mudanças focadas no reconhecimento de pessoas e equipes.   

Para Flávio Medrano de Almada, diretor presidente da concessionária Ponte 

Rio-Niterói S.A e diretor geral da concessionária Rodovia dos Lagos “Hoje, a 
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empresa tem que tratar do seu maior capital, da sua maior riqueza, o ser humano” 

(SOUZA, 2006, p. 62). 

Portanto, seja qual for o processo de mudança é crucial que haja abertura da 

liderança para tal, mas tudo indica que o poderoso gestor centrado no controle 

homem a homem, será substituído gradativamente para o gestor que tem como 

predominância o traquejo, habilidades e assertividade que favorecem o 

envolvimento da equipe (SOUZA, 2006, p.19-21,56,59). 

O homem está habituado atribuir ao seu trabalho um valor independente que 

transparece não viver primeiramente da graça de Deus e sim dos seus esforços. 

Calvino faz comentários do livro bíblico de Mateus 14:20 “Cristo quis fazer saber aos 

homens que como todas as coisas lhe foram entregues por Deus, Seu Pai, assim os 

viveres de que somos nutridos procedem de sua Graça”. 

Com isso percebemos que para um calvinismo autêntico, até mesmo o 

alimento que compramos com nosso dinheiro, resultado de nosso trabalho, é uma 

dádiva de Deus. Para o homem o trabalho é sua profunda vocação, para isso ele foi 

chamado desde a sua origem, pois se não trabalha não responde a esta vocação, 

conforme comentários de Calvino no livro bíblico de Gênesis 1:15: 

Moisés acrescenta agora que a terra foi outorgada ao 

homem com esta condição: que se ocupasse em cultiva-

la, de onde se segue que foram os homens criados para 

empregar-se em fazer alguma coisa e não para estarem 

ociosos e indolentes. Verdade é que esse labor era bem 

alegre e agradável, longe de todo enfado e insatisfação; 

todavia, quando Deus quis que o homem se afizesse a 

cultivar a terra, na pessoa dele condenou a ociosidade e 

a indiferença (...) (BIÉLER, 1990). 

 

Deus designou o homem para, por seu trabalho, dominar sobre toda a terra e 

sujeitá-la a si. Mas a corrupção da humanidade, separou a graça que acompanhava 

o trabalho e associou a ele uma maldição que imputa no labor sempre um teor 
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doloroso e sofredor, tornando para o homem uma obrigação a que se deve submeter 

por obediência e assim alienando o trabalho. 

Mas em Cristo toda a alienação e finalizada, tornando tudo agradável e 

alegre, por meio da graça de Deus. Pelo Sacrifício de Jesus Cristo foi abolida a 

maldição do pecado. 

A atividade primária da humanidade é o trabalho agrícola, entretanto, a 

vocação do homem não está restringida somente ao campo, mas devido a sua 

inteligência, por sua reflexão, por sua aptidão técnica, o homem é chamado por 

Deus às descobertas, ao conhecimento e ao senhorio de todo o universo, pois foi o 

homem dotado por Deus, com  poder de analise e conhecimento (BIÉLER, 1990). 

No que se refere às artes, às ciências e tudo que compete ao conhecimento 

humano conhecer com diversas capacidades uma vez que são comuns aos bons e 

maus, podemos reputa-las entre as graças naturais que não são repartidas 

igualmente, mas cada um que delas são possuidores é necessário conhecer uma 

graça especial de Deus. Todas estas áreas do conhecimento, os cristãos não são 

maiores em contribuições do que os não cristãos, pois Deus se serve do labor de 

cristãos e não cristãos para fazer desenvolver as sociedades, pois intelectuais ou 

trabalhadores braçais, todos com seus dons tem que coloca-los em ação para o 

serviço de Deus e da sociedade (INSTITUTAS, TOMO II  CAP II, 14). 

Quanto às novas ciências e tecnologias que adquirem as corporações a cada 

dia, em busca da excelência e da competitividade, por meio de uma gestão voltada 

ao desempenho, explana Calvino que o espírito cientifico é dom de Deus, devido ela 

iluminada pela fé nos auxilia a compreender melhor a Deus: 

Infinitos ensinamentos há tanto no céu quanto na terra 
para no-lo atestar o admirável poder, tais os segredos da 
própria natureza que requerem estudo especial e o saber 
da astronomia, da medicina e de toda a física, a mais 
daqueles que são tão evidentes que até os mais broncos 
e menos dotados de inteligência deles alcançam muito 
conhecimento (INSTITUTAS, TOMO I, CAP V PARTE 2). 
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Com isso verificamos que com relação ao treinamento de funcionários em 

busca de seu maior desempenho, ressalta Michael A. Zigarelli, em Princípios da 

Gestão Eficaz, em corroboração as assertivas de Calvino, uma passagem bíblica no 

livro de provérbios onde é aconselhado sobre a importância de priorizar realmente o 

que deve vir em primeiro lugar: “Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura 

no campo e, depois, edifica a tua casa” (Pv 24:27).  

Por causa de Israel ter sido em sua origem um povo agrícola, muitos textos 

bíblicos mostram situações rurais, assim como Cristo usou o cenário agrícola para 

muitas de suas parábolas como, por exemplo: Mateus 20:1-16, 13:1-23, Lucas 8:1-

15, entre outros. Isso não quer dizer que precisamos ser um camponês ou ligados a 

agricultura para entender estes textos. 

Especificamente, em Provérbios 24:27, Deus nos alerta que antes de 

iniciarmos qualquer empreendimento devemos fazer uma sólida base para que 

tenhamos sucesso, neste caso podemos citar o recrutamento de pessoal, onde o 

novo contrato e como um campo e o trabalho para esta pessoal que foi admitida é a 

casa a ser construída. Desta forma o primeiro passo seria treinar o novo empregado 

em analogia ao cultivo do campo. 

Todavia, isso não é uma tarefa fácil de se aplicar como se mostra, devido a 

demora que estes empregados iniciantes levam para se apropriarem da cultura, 

habilidades, desempenho e experiência com suas novas atividades. Por isso muitas 

empresas comprometidas com o lado humano, sabendo que o seu maior patrimônio 

são seus funcionários e que por meio deles alcançarão os resultados e excelência, 

investem tempo e dinheiro no humano, para treina-los, capacita-los por meio  de 

uma gestão voltada ao desempenho. 

A lógica deste discurso é muito convincente, pois os investimentos em 

treinamentos para maior desempenho dos funcionários, após a contratação é algo 

frutífero e progressivo, considerando a construção da casa ou o cultivo do campo, 

numa abordagem empresarial, seja algo continuo. Assim o gestor de pessoal deve 

ter como meta, ser o facilitador do desenvolvimento das carreiras dos seus 

funcionários.  
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Com esta interpretação de Provérbios, em treinamentos contínuos dos 

funcionários terá também que ter uma forma justa na avaliação do desempenho, 

conforme Provérbios bíblico 11:1: “Balança enganosa  é abominação para o Senhor, 

mas o peso justo e o seu prazer.” 

O termo “balança enganosa” é usado desde a antiguidade, registra a bíblia, 

pois desde o tempo de Salomão o sistema de trocas estava baseado no câmbio de 

ouro, prata e cobre, assim o cliente da antiguidade não tinha nenhuma garantia as 

inscrições do peso do mercador se eram precisas, correndo o risco de serem 

enganados pelos desonestos. 

Da mesma forma um gerente quando erra na avaliação de seu pessoal, seja o 

erro intencional ou não, ele será similar ou incorrerá no mesmo erro de estar usando 

uma balança enganosa e lesando o funcionário do resultado mais precioso do seu 

labor (ZIGARELLI, 2003, p.99-101, 150). 

Para isso contribui Calvino em seu sermão sobre o livro bíblico de 

Deuteronômio 15:11-15 (BIÉLER, 1990): 

Um patrão terá um servidor, Ora, se lhe extrai todo 
trabalho de que é capaz sem ter-lhe consideração, nisso 
mostra-se cruel. Se ele diz: eu lhe dou alimentação e lhe 
pago salário, necessário, porém, é também ter em conta 
qual a sua produtividade e o serviço que podemos dele 
auferir e, sobretudo, que atentemos para essa equidade 
natural de não fazer aos outros o que não queremos se 
nos faça...” “...Não é, então, de mister que eu faça mais 
do que me aponta a consciência, pois que, embora juiz 
nenhum houvesse para condenar-me e justiça nenhuma 
que me acusasse, não basta minha consciência quando 
me incrimina?. 

 

Por fim, a construção de confiança e diálogo do líder com seus funcionários é 

a base para o um bom desempenho e sucesso da equipe e corporação, pois 

fazendo assim o funcionário se envolverá mais com a chefia e consequentemente 

com os assuntos relacionados ao trabalho. No livro bíblico de Isaías 16:5, em uma 

passagem, entre muitas profecias sobre a chegada do Messias, é demonstrado 

Deus como um ser amoroso e fiel: “Um trono se firmará em benignidade, e sobre ele 
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no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e 

não tarde em fazer justiça.” 

Desta forma que deverá ser o protótipo de um líder, qualquer um que almeja 

uma liderança abençoada e com um embasamento seguro e exemplar não precisa 

de nenhum exemplo além de Cristo. Ame-os, seja fiel, ensine, dialogue com 

mansidão e transparência, assim como foi Cristo aos seus discípulos, assim se 

formará um elo de confiança resistente, sólido e de longo prazo com aqueles ao seu 

redor. 

 

3.5. Primeiros modelos de gestão 

 

Os primeiros modelos de gestão ou teorias da administração surgiram no 

período da Segunda Revolução Industrial, ou seja, a partir de 1840, concentrando-se 

na Inglaterra em sua primeira fase, já na segunda fase expandiu-se para outros 

países favorecidos pelo  desenvolvimento dos meios de transporte e a necessidade 

de ampliação de novas fontes de investimentos dos capitalistas ingleses. Nesta 

segunda fase, ao contrário da primeira que destacava-se em absoluto o setor têxtil, 

pioneiro da mecanização, houve uma variedade grande fabril, propiciando novas 

tecnologias produtivas (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997). 

Após isso, firmou-se o novo conceito de qualidade, a produção mecânica 

onde exigia mais conhecimento no mundo industrial, por meio de novas tecnologias 

que era exigida pelo crescimento constante das indústrias e de sua mecanização 

que encantava todos da época. 

Um dos pontos mais discutidos da abordagem mecânica era a forma como os 

trabalhadores eram vistos, pois os primeiros administradores se preocuparam com a 

performance dos processos produtivos, enquanto os trabalhadores eram vistos 

como mera parte da produção como fossem peças de máquinas ou engrenagens. 

Somente era aproveitada sua mão de obra, sendo descartável e rejeitadas suas 
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opiniões, inteligência e criatividade, chegando a ser feito por Taylor uma apologia do 

trabalhador como homem boi (FERREIRA, V. et. al., 2006, p. 62), totalmente 

contrárias as concepções do homem e do seu trabalho obtidas pelos humanistas da 

idade média e mais tarde mais apurada pelos reformadores, tendo sido 

sistematizada por Calvino. 

A seguir abordaremos alguns pontos muito discutidos na abordagem 

mecânica, sendo muitos deles continuam a se repetir nas corporações hoje: 

- visão mecanicista: fascínio pelo poder produtivo das maquinas, fazendo com 

que os trabalhadores sejam gerenciados pela lógica mecânica que são nada 

humanas; 

- Superespecialização dos operários: submeter os trabalhadores a tarefas 

simples e repetitivas, ou seja, funções cada vez mais banais; 

- Visão limitada do ser humano: o trabalhador era orientado somente pelos 

interesses financeiros, sendo sua vida pessoa e familiar tida em segundo plano, não 

interferindo no seu trabalho, onde quem pensa é somente o chefe. 

- Abordagem limitada das organizações: a administração cientifica deram 

exageradamente somente importância a produção e consequentemente o ganho das 

corporações, deixando de lado as relações sociais, políticas e ambientais presentes 

na gestão de pessoas nas corporações. 

- Propostas prescritivas e generalizantes: os autores da escola clássica 

formulavam modelos administrativos como se fossem únicos e universais para o 

sucesso e êxitos das corporações esquecendo-se da peculiaridade econômica, 

política e social em que cada esta um está inserida. 

Importante destacar que não estamos depois de relatado algumas críticas na 

abordagem mecânica, diminuir o seu valor, pois não existe um modelo de gestão 

padrão ou eficaz, certo ou errado, como já explanado, mas um que se adeque a 

cada situação. É inquestionável a contribuição da abordagem mecânica para o 

desenvolvimento industrial, social e tecnológico que resultou em uma alta produção 

ao longo do tempo sendo muito usado nas corporações até os dias atuais, no 
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entanto é sabido, assim como outros modelos, este também possuem suas 

fraquezas em especial ao homem, o trabalho e suas relações, recorte este que faz 

parte da delimitação desta pesquisa. 

Como resposta calvinista para  a critica da abordagem mecânica, ou seja, 

sobre a crítica da visão mecanicista e superespecialização da abordagem mecânica 

o calvinismo tem a explanar que não ignora as regras de mercado, mas também 

sabe que elas não são as únicas regras que devem ser levadas em conta, mas 

devem ser somadas e corrigidas as regras espirituais e éticas inclusive, isso feito por 

meio da imposição das necessidades e dignidade de todos os cidadãos, pois o 

mercado através dos patrões e governantes ameaça sempre perverter as relações 

sociais, em especial quando a conjuntura é adversa para os trabalhadores mais 

fracos, tais quais foram feitas, à divisão industrial do trabalho, de forma exagerada e 

desumana a partir do século XIX (BIÉLER, 1999,p.131).  

Para Abraham Kuyper, só será digna uma visão de mundo se nela estiver 

inclusa uma compreensão do próprio homem e do relacionamento do homem com o 

homem. Ele diz: “Como nos posicionamos com Deus é a primeira, e como nos 

posicionamos com o homem é a segunda questão principal que decide a tendência 

e a construção de nossa vida”. Mesmo sabendo e reconhecendo a multiformidade 

da raça humana, o calvinismo insiste na total igualdade do ser humano perante 

Deus.  

Por causa desse princípio, o calvinismo além de condenar toda forma de 

escravidão ou sistema de castas, como já abordado, também há uma oposição ao 

sistema hierárquico ou aristocrático. Assim continua Kuyper a apresentar a 

necessidade da Escritura como uma lâmpada substituta para conduzir o homem a 

Deus, isso porque em seu entendimento, o homem não pode mais por meio do seu 

próprio raciocínio e natureza, chegar até Deus. 

A pós-modernidade vem ao encontro do calvinismo por reconhecer o caráter 

anormal do ser humano, reprovando a concepção mecânica moderna para alcançar 

o progresso, nela é percebido claramente contradições, inconsistências e fracassos, 

mas o calvinismo pode ajudar o ser humano a redescobrir seu verdadeiro valor e 

mostrar o cominho da redenção e transformar sua existência, pois ele acredita e 
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defende que o homem mesmo com sua natureza e raciocínio deturpado pelo 

pecado, pode ser um escolhido por Deus. Assim afirma Calvino, que o ser humano é 

escolhido por Deus para transformar seu mundo (LIMA, 2010, p.174-177). 

O ponto de vista calvinista, quanto a crítica da visão limitada do ser humano, 

relacionado a interesses financeiros e a família deixada em segundo plano, é 

formulada através de Kuyper em sua menção que o relacionamento do homem com 

o próprio homem tem um aspecto amplo com toda a humanidade, que leva-o a 

respeitar e valorizar o próximo e a proteger a própria democracia. 

No livro bíblico de Genesis 1:28, há um ponto mais particular em dignificação 

do homem, é o relacionado a família: “Sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra” 

aí Deus estabeleceu a família que tem propriedade na estrutura da vida do homem e 

em Genesis 2:18, Deus também percebeu que não era bom que o homem vivesse 

só, então fez Deus ao homem uma auxiliadora idônea que o completasse como 

nenhuma outra criatura poderia fazer. 

Com isso constatamos que na vida familiar o homem encontra força, o 

equilíbrio e a motivação verdadeira para construir uma vida completa (LIMA, 2010, 

p.176).   

Outro livro bíblico que ajuda a ilustrar esta assertiva é o livro de Provérbios, 

ele sugere que o dilema entre o trabalho e a família pode ocorrer mais 

frequentemente em função de questões internas do que situações fora de nosso 

controle como chefes ou pressão dos prazos para cumprimento de tarefas, mas 

indica nossa própria ambição e cobiça: “Não te fatigues para seres rico, não apliques 

nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, 

certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus” (Pv 

23:4,5). 

Esta advertência sem dúvida é clara e direta, quanto à busca incessante das 

riquezas não é merecedora de nosso tempo e vitalidade, tão limitados, mas seja 

moderado, a mensagem de provérbios nos alerta sobre tendência de 

transformarmos nossa carreira e a acumulação de riqueza em ídolos, e ele nos 

aconselha deixar isso o quanto antes, pelo fato que elas são passageiras. 
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Outro ponto relevante e crítico é que nossas próprias inclinações, por meio de 

nossa natureza pecadora inibe nossa relação com Deus e corroí nossa relação com 

nossa família. 

Observe que o problema é interior tendo pouco a ver com a natureza dos 

negócios e sob esta luz de Provérbios possamos considerar a importância entre o 

trabalho e a família e tratar este equilíbrio por meio de nosso próprio interior e com 

isso possamos trazer benefícios, conforme afirma passagem de Provérbios 15:27: 

“O justo anda na sua Integridade; felizes são os filhos depois dele”.  

Se estivermos na diretoria ou na linha de montagem de uma organização a 

mensagem é a mesma, priorize sua família. 

Também no aspecto da abordagem limitada das organizações, decorrente da 

exagerada importância à produção dada pela administração cientifica ficando em 

segundo plano as relações sociais, políticas e ambientais, todavia a sociedade dos 

homens, para o calvinismo é o centro da criação de Deus que é disposta de uma 

ordem natural harmoniosa e desempenhando um marcante papel no pensamento 

social calvinista. 

Por isso, Calvino em seu comentário sobre o novo testamento, 

especificamente no livro bíblico de 1 Pedro 2:13, comenta (BIÉLER, 1990,p. 315): 

Duvida não tenho de que haja o Apóstolo querido 
significar a ordem que Deus dispôs para governar o 
gênero humano (...) o termo ordem vem bem ao caso, 
termo pelo qual São Pedro ressalta que Deus, fabricador 
do mundo, não deixou o gênero humano em confusão e 
desordem, para que viva à maneira dos animais brutos; 
pelo contrário, quis que fosse cada parte colocada em 
seu devido lugar, como em um edifício bem estruturado. 
E esta ordem é chamada HUMANA: e isso não que os 
homens a tenham inventado, mas porque o modo de 
viver bem ordenado e compassado pertence 
propriamente aos homens. 

  

Com isso percebemos que a característica de primeira ordem para Calvino, 

referente à ordem social é a solidariedade que une os homens, pois o gênero 
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humano é unificado por meio de um laço, como que sagrado, chamado comunidade 

e bastar ser humano para ser chamado de nosso próximo. 

A solidariedade do gênero humano é expressa primeiramente, pelo casal, 

família e o trabalho, mas também é de relevância importância na estruturação da 

sociedade, segundo Calvino, a interdependência econômica, sendo assim uma das 

bases da ordem natural que Deus estabeleceu.  

Entretanto, decorrente da perversão humana, esta ordem hoje, é quase 

irreconhecível, pois a degradação humana gerou profundas perturbações em toda 

criação, além desta perversão, por meio do pecado do homem causar um caos 

espiritual que afeta toda sua natureza, também afeta a sociedade e a criação em 

toda sua amplitude.  

Da mesma forma que não pode o pecado prevalecer sobre a vontade de 

Deus no tocante a sua criatura, também não poderia o mal prevalecer em definitivo 

sobre a obra da criação. Assim,  o plano de Deus de restauração do universo já foi 

concedido no próprio momento quando da vida ao homem, pois se a Palavra de 

Deus que age eficazmente desde a criação para fundamentar e manter a criação, 

está ela também agindo para manter sua restauração, percebido no próprio 

momento da queda do homem em Gênesis, houve a promessa do seu livramento da 

morte, quando e anunciado a vitoria do Filho de Deus sobre o mal. 

Desta feita, por meio dessa soberania eterna do Cristo, que exerce em seu 

ministério terreno de maneira ainda mais evidente que outrora. Assim explana 

Calvino em seus comentários sobre o Novo Testamento, especificamente sobre o 

prefacio do livro bíblico de Atos (BIÉLER, 1990, p.329-330): 

Embora desde o próprio princípio do mundo tenha o Filho 
de Deus sempre reinado, entretanto, depois que, 
manifesto na carne, fez anunciar seu Evangelho, 
começou, então, a cercar Seu trono real de magnificência 
muito maior do que nunca, donde ainda hoje se mostra 
excelso, condignamente exalçado.  
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Esta obra de redenção se exerce, igualmente sobre a natureza e a sociedade, 

pois Deus dirige tanto a história do universo quanto a da humanidade. 

Por isso em resposta a critica que prospera o sistema industrial, desprezando 

as relações sociais inclusive é que alguns cristãos começaram a compreender que, 

embora seja bom socorrer os desgraçados, reclamar do Estado medidas legislativas 

de proteção social e transformar as próprias condições do trabalho e as suas 

relações entre o patrão e trabalhador, agir sobre as causas dos sofrimentos é melhor 

que socorrê-los tarde demais. 

Jean Charles Léonard de Sismondi, historiador e economista suíço que viveu 

entre os séculos XVIII e XIV, juntamente com e James Fazy, influente político suíço, 

posicionaram-se como os primeiros visionários de um liberalismo social, vindo a ser 

conhecido mais tarde como participação operaria na gestão de empresas, já em 

1819, Sismondi ressaltava aos chefes de manufaturas para que tornassem seus 

funcionários em homens e cidadãos, em vez de serem tratados apenas como peças 

de máquinas, sendo apoiado por Fazy em 1830, por meio do mesmo sentimento 

(BIELER, 1999, p. 174-178). 

Já no contexto político o calvinismo também abrange o conceito do Estado, 

segundo Kuyper, nenhum esquema político nunca alcançou seu ápice de 

dominância sem que antes tenha sido fundado nas concepções religiosa ou anti-

religiosa específica, destacando como exemplo a relação significativa que o 

calvinismo evidenciou nas mudanças políticas de liberdade na Holanda, Inglaterra e 

a América (Kuyper, 2002, p. 63). 

Para Biéler o que há de mais especial na doutrina política de Calvino, é a 

revalorização do ensino bíblico, onde o Estado é uma instituição criada e sancionada 

por Deus e como tem origem divina, sua missão não deve ser outra a não ser 

efetuar em nome de Deus, uma obra construtiva, a fim de manter na sociedade uma 

vida digna e sadia, pois o Estado é um instrumento da providencia divina (BIÉLER, 

1990, p.367-370) 
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Por isso é necessário lutar contra tudo aquilo que rejeita, destrói ou inibi a 

autoridade política legítima, por meio das tendências naturais do homem como nos 

modelos mecanicistas.  

Calvino faz um comentário sobre isso nas Institutas: 

Há hoje em dia gente aloucada e bárbara que porfia por 
everter todos os governos, embora estabelecido por 
Deus. Por outro lado,os aduladores dos Príncipes, 
exaltando sem fim e medida o poder destes, levam-nos 
quase a pelejar contra Deus. Destarte, não se fizesse 
frente a estes dois vícios, rechaçando-os em confusão 
estaria a pureza da fé (INSTITUTAS, TOMO IV, CAP. XX 
PAR 1). 

 

Devemos interessar-nos ativamente na ordem política, caso contrário, 

significa que somos alienados a nossa natureza, todavia nosso fim não esteja na 

política, visto que diversos movimentos do cristianismo social engajados imputaram 

intensamente a evolução da sociedade industrial com mais justiça, diz o sociólogo, 

Jaccard Pierre (1960, p. 308): “Nos países protestantes, é o salário que se quer 

decente, porque o trabalhador nutre aversão pela autoridade patronal, quer de 

particulares, quer do Estado. Essa atitude é tipicamente calvinista”.  

Já o primeiro ministro inglês, entre 1945 e 1951, Clement Attlee disse: “O 

socialismo britânico deve infinitamente menos a Marx do que à bíblia, que é o mais 

revolucionário de todos os livros”.  

Também voltado aos problemas ambientais, também desprezados pelos 

modelos mecanicistas, como já abordados, é de relevância constatar que em 1993 

em 28 países, estudos realizados pelo grupo de consultores Research International, 

procuraram responder, quais os países que se interessam, conhecem e sabem 

como enfrentar os problemas relacionados ao meio ambiente? O que foi constado é 

que o grau de responsabilidade é na maioria das vezes relacionado à cultura social 

e religiosa de cada país, ou seja, a responsabilidade individual é muito importante 

nos países protestantes (BIÉLER, 1999, p.183). 
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Por ultimo, quanto à crítica proposta prescritivas e generalizantes que por 

meio de seus autores formulava modelos administrativos como fossem universais, 

não devemos esquecer que estes modelos de gestão como os demais, quando 

embasado na ética calvinista do trabalho, anteriormente abordado, não são 

universais e muitas menos eficazes em sua totalidade e sim passíveis de conflitos 

científicos, mas somente o calvinismo apresenta, segundo Abraham Kuyper (2002, 

p.105), uma pronta solução, pois para ele a livre investigação conduz a colisões:  

Uma pessoa traça as linhas sobre o mapa da vida de 
modo diferente de seu próximo. O resultado é a origem 
de escolas e tendências. Otimistas e pessimistas. Uma 
escola de Kant e uma escola de Hegel.Entre os juristas 
os deterministas se opõem aos moralistas. Entre os 
médicos os homeoptas se opõem aos alopatas. 
Plutonistas e netunistas, darwinistas e anti-darwnistas 
competem um com o outro nas ciências naturais. 

 

Com isso vemos por toda parte conflitos e disputas veementes e intensas, 

chegando até a aspereza pessoal pela diferença de princípios, mas não entre fé e 

ciência, pois para Abrahem Kuyper, não há conflito entre estas duas áreas. 

Toda ciência em um determinado grau inicia-se da fé, se a fé não nos leva a 

ciência, esta fé é equivocada ou supertição e não real, pois toda ciência pressupõe 

fé. Uma investigação científica não chega até o pesquisador pela prova, mas sim 

formulada pelo seu julgamento por meio de sua concepção anterior e 

autoconsciência. Também olhando por outro lado toda fé tem uma tendência própria 

de impulsos para manifestar-se livremente e para isso ela necessita de palavras, 

termos e expressões, necessidades estas, que devem ser a encarnação de 

pensamentos e por sua vez estes pensamentos necessitam conectar-se 

reciprocamente, não apenas com eles mesmos, mas inclusive com nosso ambiente, 

com o tempo e a eternidade, e tão logo a fé refulge de maneira em nossa 

consciência, surge à necessidade da ciência e da demonstração. 

Sobre esta assertiva explana Abraham Kuyper (2002, p.106): 

Daqui segue-se que o conflito não é entre a fé e a 
ciência, mas entre a afirmação de que o cosmos, como 
existe hoje, está numa condição normal ou anormal. Se 
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ele é normal, então ele se move por meio de uma 
evolução eterna de sua potencias até seu ideal. Mas se o 
cosmos em sua presente condição é anormal, então um 
distúrbio aconteceu no passado, e somente um poder 
regenerador pode garantir o alcance final de seu alvo. 
Esta, e não outra, é a  antítese principal que separa as 
mentes pensantes no campo da ciências nas duas 
formações de combate opostas. 

 

O calvinismo se esforça na luta contra esse conflito não se detendo com 

apologética inútil; nem em enfrentamento ao redor de uma defesa externa, mas em 

defesa da consciência humana, da qual todo homem envolvido com ciência deve 

seguir como sua consciência. 

Esta consciência não é a mesma em todos, por isso os conflitos e 

discrepâncias, existem em alguns a consciência de pecado que é muito poderosa, 

em outros ela e débil e totalmente deficiente, já em outros nem mesmo entende o 

que ela é. Por isso, existem na consciência calvinista os três elementos: a 

consciência de pecado, a certeza da fé e o testemunho do Espírito Santo e sem 

estes três elementos a autoconsciência não existe. 

Neste pensamento afirma Calvino que existem escondidos no coração de 

cada homem uma semente religiosa e que o sentimento de Deus, seja ela 

confessada ou não, em situação de grande esforço da mente, faz com que a alma 

tema, por isso a consciência humana se difere da que crê e da que não crê, por 

meio do conflito de princípios gerando a discordância. Aquele que não é nascido de 

novo não pode ter um conhecimento total do pecado, e sobre tudo isso já dizia 

Jesus no livro bíblico do evangelho de João 3:3 “Se alguém não nascer de novo, não 

pode ver o reino de Deus”, seguido com as assertivas do apostolo Paulo no livro 

bíblico de 1 Coríntios 2:14 “O homem natural não aceita as cousas do Espírito de 

Deus”. 

Todavia Calvino não desculpa os incrédulos por causa disso, pois para ele 

virá o dia em que todos eles serão convencidos em suas próprias consciências 

(KUYPER, 2002). 
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A gestão de caráter humanista, como um dos modelos também aplicado na 

sociedade industrial, teve na formação de suas bases, muitos pensadores entre os 

quais iremos destacar pela sua contundência e importância nos pensamentos 

filosóficos, Socrates13 (VERGEZ; HUISMAN, 1980). 

Desta forma, quando gerimos pessoas, por meio de uma filosofia socrática, 

percebemos a existência de um todo compreensível que pode nos levar a enxergar 

um padrão de comportamento previsível, pelo fato que para Sócrates, o objeto da 

ciência, não é o sensível e sim o individuo que dele se obtém um processo dialético 

chamado indução, e que tem por objetivo comparar, estudar, vários indivíduos da 

mesma espécie, eliminando as diferenças entre eles e retendo o elemento comum, 

estável, concreto (CORNFORD, 1994). 

Interessante resgatar que na exposição de tais ideias, Sócrates sempre fazia 

em forma de diálogos entre duas pessoas, um oponente ou um discípulo. Quando 

oponente, ocupava a posição humildemente de quem aprende, fazendo perguntas 

ingênuas e até mesmo inocentes que em certo momento flagrava seu adversário e o 

levava a assumir sua ignorância dos fatos. 

Da mesma maneira, quando a situação era com um discípulo, que muitas 

vezes era o adversário vencido, Sócrates ampliava muito mais as perguntas a fim de 

obter por indução um conceito geral. Este conceito aplicado por ele era como se 

fosse uma analogia em homenagem ao trabalho de sua mãe, parteira, onde ele 

chamava de maiêutica, uma criativa obstetrícia do espírito, usando o lema 

“Conhece-te a ti mesmo”, Sócrates fundamentou toda sua vida, considerando que o 

conhecimento do homem e o centro pelo qual apontam todas as partes da filosofia. 

Por isso, na abordagem humanística nos processos administrativos atuais, devam 

apoiar-se pelos mesmos caminhos, no conhecimento e do saber (VERGEZ; 

HUISMAN, 1980). 

                                                           
13 Sócrates, nasceu em Atenas, Grécia em 470 ou 469 a.C., filho de Sofrônico, escultor e de 
Fenáreta, parteira, aprendeu a arte paterna, mas se dedicou integralmente à meditação e ao 
ensino filosófico. Também desempenhou alguns cargos políticos e foi um ilustre cidadão de 
seu tempo.  
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Hodiernamente, muitas teorias administrativas são difundidas, inclusive as 

humanistas, ao retorno das suas bases, pois todas elas buscam previsibilidade, 

produtividade, expansão de habilidade e competência, satisfação pessoal entre 

outras, que muitas vezes chegam a ser ambíguas entre si. Todavia o processo 

progressivo e constante de aprendizagem, reflexões, assertividade na comunicação 

que criarão caminhos trafegáveis para esses almejos e no tocante a abordagem 

humanística, verifica-se a passagem por estes processos em especial a 

comunicação que assegurada pela dialética socrática que é composta da essência 

necessária para as pessoas se entenderem, situação vital atualmente nas 

corporações, onde a clareza entre os interlocutores é fundamental no sucesso 

coletivo, pois as ideias originais são lançadas e é imprescindível que em sua 

trajetória e destino ela permaneça e chegue imaculada e clara. 

A Revolução Industrial em seu ápice, sem dúvida, proporcionou um certo 

fascínio na sociedade em geral, devido seu lado pratico e racionalismo cientifico. 

Entretanto a abordagem humanística rompeu com estes conceitos trazendo uma 

importante posição e enfrentamento na posição do ser humano nas corporações. É 

claro que nesta abordagem humanística vemos uma clara distinção de outros 

pensadores já abordada nesta pesquisa com seu inquestionável valor, apenas 

apresentamos outra forma de gestão e abordagem administrativa, considerando que 

não existem modelos únicos nem universais, conforme já explanado (FERREIRA, V. 

et. al,  2006. pp. 174-176). 

Cabe a seguir, trazermos a tona algumas considerações a abordagem 

tratada, feitas por alguns estudiosos da administração, as são taxadas por uma 

interpretação restrita e pessimista com relação aos trabalhadores, muitas vezes vista 

como românticas e ingênuas nas relações de trabalho que deixam de lado as 

questões estruturais (SOUZA; FERREIRA,  2004). 

Como critica da abordagem humanística trazemos à colação:  

- Oposição radical à escola clássica: demasiada atenção dos autores e 

estudiosos da abordagem humanísticas, os empurraram para o erro de 

desconsiderar algumas pontos cruciais e centrais feitas pelos autores da abordagem 

clássica. 
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- Visão reducionista dos conflitos: os autores e estudiosos da abordagem 

clássica ignoravam a existência e suas possibilidades dos conflitos entre interesses 

corporativos e os interesses individuais dos empregos, enquanto os autores da 

abordagem humanística, consideravam estes conflitos indesejáveis e buscavam 

elimina-los  por meio de abordagem simplistas e romântica. 

- Enfoque manipulativo: Muitos críticos apontam as teorias humanísticas de 

gestão como manipulativas e tendenciosas dos trabalhadores, pois era focado em 

demasia os valores trabalhistas com seus operários, fugindo do foco que era a 

geração de lucro para as corporações. 

Para Alberto Guerreira Ramos, respeitado autor brasileiro na área da 

administração e outros críticos da abordagem humanística, tal abordagem é mais 

desrespeitosa aos trabalhadores, do que a abordagem clássica, devido antes do 

modelo comportamentalista, na primeira metade do século XX, as pessoas 

procuravam nas corporações formais, trabalho a fim de receber salários, com uma 

linha clara que separava suas vidas pessoais e vida profissional nas empresas, mas 

com os novos modelos humanísticos revelaram a preocupação e necessidade de 

ampla atenção aos aspectos humanos que de certa forma exigiram a atenção das 

corporações por parte dos seus dirigentes. 

Assim, ao contrário da abordagem mecânica, a abordagem humana mostrou 

certas fraquezas entre elas, foco na integração entre a organização e o ambiente 

que ela está inserida. Desta forma houve a necessidade superar estas dificuldades 

na segunda metade do século XX, onde surgiu o a abordagem integrativa (RAMOS, 

1989). 

Relevante notar a resposta calvinista para a crítica da abordagem 

humanística, visto que, conforme já abordado a livre investigação, segundo Kuyper, 

conduz a colisões, como uma das críticas da abordagem humanística que é a 

oposição radical à escola clássica, a visão reducionista dos conflitos e o enfoque 

manipulativo, devemos ter um certo equilíbrio,  mesmo porque muito foi a 

contribuição da abordagem mecânica para o desenvolvimento industrial como já 

visto, mas, em contrapartida, sem dúvida alguma, os exageros decorrentes da 

divisão industrial do trabalho, a partir do século XIX, reduzindo o homem a simples 
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máquinas e assim destruindo a própria natureza do trabalho criador, individual, que 

é uma resposta a uma vocação personalizada. 

Todavia a abordagem humanística também de extrema importância para 

valorização do homem e de suas relações no cenário industrial, com suas técnicas 

administrativas na gestão de pessoas, deve a todo momento manter o equilíbrio 

levando em consideração que cada caso é peculiar nas corporações, pois elas  

possuem suas características próprias e assim deve se manter dosado e 

personalizados os modelos aplicados, caso seja exagerada a ênfase na pessoa 

também se perderá a função fim de cada organização que é gerar lucro aos seus 

acionistas e consequentemente a seu país, podendo tender ao ócio. 

O trabalho é, por meio da teologia reformada, enfatizado que como a vocação 

essencial do homem e todo aquele que não trabalha, tendo condições, é uma 

criatura decaída, sendo o homem desde sua origem, chamado por Deus ao trabalho. 

Assim explana Calvino em seu comentário do Novo Testamento especificamente no 

livro bíblico de João 9:4 (BIÉLER, 1990): 

Assim é imperioso que, segundo é alguém chamado 
desempregar algum cargo publica, nisso se empregue 
como em sua jornada de trabalho, executando o que seu 
oficio requer. Disto forçoso nos é inferir uma regra geral: 
que o curso desta vida é como o dia a cada um. Assim 
como a brevidade do período de luz deve incitar os 
operários a trabalhar a ser diligentes, temendo que aos 
primeiros esforços as trevas e sombras da noite os 
surpreendam, assim também quando vemos que bem 
pouco tempo de vida nos é dado, tenhamos vergonha de 
ficar ociosos. Em suma, tão logo Deus nos ilumina em 
nos chamando, de mister nos é pormo-nos 
imediatamente a trabalhar, a fim de que a ocasião e a 
oportunidade nos não escapem.  

 

 Percebemos assim que a Bíblia condena firmemente os que vivem da fadiga 

e do trabalho alheio sem prestar um serviço real seja a sociedade ou ao seu patrão. 

Entretanto como já mencionado é de extrema importância que nas 

organizações apesar das técnicas, ciências, produtividade e lucro, seja também 

valorizado o homem e suas relações, por meio de um modelo de gestão com um 



111 
 

certo cunho humanitário em devesa de seus direitos e contra toda e qualquer 

opressão, sabendo que o labor é obrigatoriamente uma obra realizada em 

solidariedade, guinada para proveito da coletividade e que toda condição de trabalho 

opressivo deve ser condenada. Assim, explana Calvino em seus comentários do 

Novo Testamento no livro bíblico de 1 Timóteo 5: 18 e do Antigo Testamento no livro 

bíblico de Deuteronômio  25:1-4 (BIÉLER, 1990): 

É um mandamento político, pelo qual a equidade e a  
humanidade nos são recomendadas em geral...Ora, se 
Ele nos manda não sermos desumanos para com os 
animais brutos, quanto mais é de seu querer que mostre-
nos humanidade para com os homens? Esta sentença, 
portanto, equivale a tanto como se dito estivesse em 
geral que não se deve abusar do trabalho de outrem. Há 
quem estaria contente ao fim de três dias de ter morto um 
pobre a seu serviço, desde que lhe seja isso um meio de 
ter proveito, o que acima de tudo tem em mira. Deus, 
porém, em contrário, nos declara que nos é necessário 
tratar com tal humanidade aqueles que trabalham para 
nós, que não sejam gravados além dos limites: antes, 
que possam permanecer servindo e tenham motivos de 
render graças a Deus por seu trabalho. Dúvida nenhuma 
há de que Deus tenha aqui desejado corrigir a crueldade 
que caracteriza os ricos, que empregam em seu serviço a 
gente pobre e não recompensam devidamente o seu 
labor. 

 

Neste sentido vemos que nas relações de trabalho é necessário ouvir todos 

que tem queixas e algo a expor, mesmo não apresentando nenhuma força 

expressiva, pois se assim não fizerem serão responsáveis agitação revolucionária e 

até mesmo greves das categorias sindicais que venham daí a resultar. 

Por isso, Biéler ressalta em sua obra O Pensamento Econômico e Social de 

Calvino, que sem dúvida esta consciência calvinista cristã no tocante ao trabalho e 

suas relações sempre foi suscitada por um grande zelo, devido ser ele fecundo em 

iniciativas sociais propensa a oferecer a todos os trabalhadores o sentido e a 

dignidade do seu labor (BIÉLER, 1990). 

Mas o que vemos na atualidade são constantes pressões sob as quais vivem 

os trabalhadores. Dia a dia é necessário escolher práticas ao modo secular ao invés 

da maneira de Deus, levando a um tipo de cabo-de-guerra que não é realizado ou 
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disputado em um campo plano, mas para cima, isso compelido pelas pressões da 

cultura social e corporativa, caso queiramos ganhar. 

Stephen Carter, professor de direito da Universidade de Yale, comenta: “A 

mensagem solidificada na sociedade capitalista moderna é a seguinte: sempre que 

as exigências da religião de uma pessoa conflitam como que ela deve fazer para 

seguir em frente, é esperado que a pessoa ignore as exigências religiosas e aja de 

forma bem racional” (ZIGARELLI, 2003,  p.39). 

Para os empresários isto é uma verdade, pois ninguém quer ser tachado 

como irracional, ainda mais na esfera administrativa, por acreditarem que o lucro é 

realmente o objetivo final e qualquer prioridade além desta não seria racional. Com 

isso o que podemos concluir é que os cristãos muitas das vezes escondem 

conscientemente sua fé no trabalho, mas a Bíblia ressalta a rejeitar valentemente 

essas pressões culturais, não importando o que irão dizer e colocar a atenção, o 

foco na direção de nossa fé a Deus. Para fortalecer esta assertiva trazemos o texto 

escrito pelo o apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas, no livro bíblico de Gálatas 

1:10: “Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro 

agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo”. 

Assim, a tarefa primordial para o gestor orientado pela fé cristã é depender do 

Senhor em tudo, pois o chefe verdadeiro é Deus, o infalível em toda e qualquer 

situação e decisão, o farol fixo da luta diária que nos promete vitória e sucesso 

quando permanecemos imutáveis no compromisso com Ele (ZIGARELLI, 2003,  

p.40). 

Na abordagem integrativa e modelos em construção, em função do aumento, 

desde a II Guerra Mundial, dos processos de desenvolvimento econômico e social, 

levou as corporações a terem, projetos, atividades e tarefas cada vez mais 

complexas e instáveis presentes nos modelos de gestão atuais nas corporações, 

comparadas com os modelos vistos até aqui, os quais eram aplicados um mundo 

mais estável. 

As primeiras contribuições da abordagem integrativa para as mudanças e 

transformações organizacionais propiciaram passo a passo o abandono, total ou 
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universal das ideias de teorias cientificas de administração, por meio das 

abordagens mais contemporâneas nos modelos de gestão burocráticos, como 

previstos por Max Weber no inicio do século XX. 

Os modelos abordados anteriormente são modelos de gestão consagrados e 

presentes em muitas corporações atualmente, todavia existem algumas teorias que 

ainda não foram de forma ampla, incorporadas nas corporações, mas poderão trazer 

significativos resultados na sociedade atual. Iremos aqui mencionar algumas delas, 

mas não nos aprofundaremos por não ser o recorte da delimitação do tema desta 

dissertação e investigação bibliográfica. 

Algumas teorias atuais que estão em construção são: teoria crítica, modelo 

holográfico, adhocracia, organizações de aprendizagem, teoria do caos, teoria da 

complexidade e uma nova escola, gestão libertária e economia de comunhão.  

Nesta sucinta abordagem, que fizemos neste capítulo, referente aos modelos 

de gestão mais conhecido alguns em construção, verificamos que muitas são as 

abordagens pelas quais os modelos de gestão podem ser criados. Contudo as 

corporações evoluíram muito nas ultimas décadas e consequentemente as ciências 

administrativas e assim abrindo condições de exploração para gestores interessados 

em apresentar novos modelos e até mesmo com novas cosmovisões, que é a 

proposta desta pesquisa que de certa forma resgata uma ética calvinista do trabalho 

em sua origem, mas claro adaptada a uma nova visão de mundo atual e futura 

aplicada na gestão de pessoas nas corporações. 

A ultrapassagem das barreiras que limitam as abordagens administrativas 

tradicionais ou atuais está ligada diretamente com as corporações lidam e veem 

seus funcionários. Por isso, cabe aos estudiosos da administração saber que os 

modelos até agora aplicados não surgiram espontaneamente ou ao acaso, mas por 

pessoas, pensadores, estudiosos de coragem. Frente a isso concluímos que nossa 

sociedade e corporações serão futuramente aquilo que construímos hoje, seja para 

o bem ou para o mal. 

Após esta breve abordagem dos modelos de gestão a partir dos modelos 

clássicos e teorias em construção não são eficazes e nem universais devido à 
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complexidade, dinâmica e variedade de situações nas corporações atuais, 

contribuições que a ética calvinista, em sua origem, pode trazer para a gestão de 

pessoas nas corporações, hodiernamente. Assim como no período renascentista 

teve um espírito humanista que valorizava o homem centro de todas as coisas e 

logo depois Calvino levando este humanismo socrático e secular para um 

humanismo mais sublime, onde o homem era o centro da criação de Deus e 

aplicando este conceito de Genebra para toda Europa medieval, onde contribuiu 

significativamente os conceitos e modelos econômicos ultrapassados até então. 

Nesta esteira, a ética calvinista, no tocante ao trabalho em seu fundamento 

moral e ético original pode resgatar seus valores, adequando a atual sociedade 

industrial, onde são muitos os conceitos de cada corporação, apresentado um novo 

modelo de gestão, visto convivermos com certa obscuridade relacionada ao futuro 

do trabalho em uma sociedade pós-industrial, onde conhecer é mais do que fazer, 

desempenha com maior êxito seu trabalho quem cultiva outros interesses e passar o 

dia dentro de uma corporação ou escritório pode ser perda de tempo, isso sem ao 

menos ser percebido por nós ou pelas organizações onde trabalhamos, como as 

pessoas não aceitasse os desafios da vida, vivendo uma mistura de ócio e trabalho, 

inibidas de perseguir o principal objetivo, a felicidade (MASI, 2010). 

 

3.6. A ética nos negócios 

 

Orientando os pensamentos sobre negócios para uma nova direção, Robert 

Salomon, professor das áreas de negócios e filosofia do Quincy Lee Centennial, da 

Universidade do Texas, aponta-nos um caminho ainda não percorrido pelos 

acadêmicos que permaneceram preocupados em reivindicações conflitantes dos 

negócios e da sociedade, questões sociais e sindicalismo.  

Neste novo caminho é permitido observar com clareza a realidade da vida 

corporativa, presentes nas corporações de mais destaque no mundo a amizade, 

honra, lealdade, confiança e justiça. Em contrapartida o ressentimento e a inveja são 
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também forças de grande amplitude que são impostas para enfrentamento a todo 

executivo (SOLOMON, 2006). 

Wayne Grudem, em sua obra Negócios para a glória de Deus, faz a seguinte 

indagação: “Negócios são essencialmente bons ou maus?”  

Para Grudem palavras como lucro, competição, dinheiro e negócios, são 

muitas vezes vistas como más moralmente e até pessoas que trabalham no mundo 

dos negócios as fazem com um certo sentimento de culpa, poucas são as pessoas 

que tem a concepção que tais palavras ou atividades são de fatos boas, diante de 

suas considerações é possível afirmar que muitas vezes relacionadas desde 

pequenas transações, pequenos patrões, a comerciantes injustos assim como 

também empregados desonestos e constantes escândalos envolvendo grandes 

empresas privadas e até mesmo estatais, política, governantes envolvidos com 

corrupção, por meio de desvios de verbas publicas. Tudo isso reforça tais 

concepções por muitos defendidas que estas atividades são possuídas por uma 

nuvem escura de suspeita. Estas concepções estão corretas? (GRUDEM, 2006). 

Atualmente, o tema ética nos negócios é ministrado em quase todas as 

escolas de administração de empresas dos Estados Unidos e debatido quase que 

diariamente em publicações do Wall Street Journal, Business Week e The 

Economist. Este tema ganhou espaço em apenas dez anos e vem sendo tratado por 

algumas empresas com solenidade e reverência, ato este que as diferenciam das 

demais corporações como se fosse uma mágica. 

De acadêmicos a executivos, lotam salas de aula para saber por que tal 

campo desperta tanto interesse. Mas o que esperar sobre com um curso voltado à 

ética dos negócios, ainda continua difícil de responder. Esta ética não é uma área da 

filosofia, fórum de debate sobre política pública, e nem uma subdivisão das ciências 

sociais, mas uma espécie de entendimento, como também uma pratica em que 

zelamos por certo caráter que nos ajudará a adequar em certas organizações e 

sociedades. 

Será muito difícil o mundo corporativo negar que os seus principais problemas 

envolvem negócios e mesmo não sendo abordados como éticos eles são 
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profundamente éticos e filosóficos, ou seja, problemas das pessoas. Nesta esteira, 

comentou Irving Kristol (1920-2009), escritor e jornalista americano, considerado o 

fundador do neoconservadorismo (SOLOMON, 2006, p.13-35): “Mais uma vez, os 

negócios modernos estão pagando o preço por se conceberem como a 

representação de uma espécie abstrata de “homem econômico”, e não de homens e 

mulheres envolvidos numa atividade plenamente humana”. 

Por isso que a demasia do entusiasmo pelos negócios estreita a perspectiva 

dos envolvidos favorecendo a exposição do que havia de pior em cada um que 

favoreceu a demonstração da constante presença do perigo, antecipado por Adam 

Smith e também previsto como uma ameaça por Karl Marx. Já em 1980, foi exibido 

um grau de cobiça financeira tão acentuada que noções como virtudes e integridade, 

foram ignoradas e a impiedade e  a cobiça foram elevadas como status de ideais. 

Seguindo esta tendência no mundo dos negócios, chegou-se a criar uma 

metáfora da guerra, comum em muitas salas de conselhos corporativas onde  muitas 

vezes afirma-se que o organograma hierárquico das corporações se assemelham a 

cadeias militares de comando. Nos Estados Unidos as reuniões administrativas os 

empregados são denominados soldados e os concorrentes de inimigos, onde planos 

de ação são chamados planos de ataque. 

Todavia, negócios não são guerra, mesmo quando a sobrevivência da 

empresa está em jogo, não deveria ser comparada com o poder destrutivo de uma 

guerra, pois o objetivo da competitividade e proporcionar os melhores preços e 

serviços para a sociedade e consumidor e não de dizimar os concorrentes 

(SOLOMON, 2006,p.71):  

A raiz da confusão é a crença errônea de que a 
motivação de uma pessoa, a chamada motivação do 
lucro do homem de negócios, é uma explicação de seu 
comportamento ou seu guia para a ação correta. É 
duvidoso ao extremo que essa motivação do lucro exista 
é uma das principais causas da compreensão equivocada 
da natureza do lucro em nossa sociedade e da 
hostilidade entranhada ao lucro que estão entre as 
doenças mais perigosas da sociedade industrial (...)E é 
em grande parte responsável pela crença dominante de 
que há uma contradição intrínseca entre o lucro e a 
capacidade de uma companhia de fazer uma contribuição 
social. Peter Drucker.  
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Toda esta crença errônea que motiva uma pessoa nos negócios na sociedade 

industrial é vista por Solomon, como uma cobiça abstrata14. É esta ideia que move o 

sistema de livre empresa, pois em cada uma de nós, como um mecanismo 

comportamental intrínseco, habita o desejo de lucro, mas o que  seria este desejo? 

Não seria apenas o desejo por dinheiro e lucro, não é o que ganhamos por meio de 

nosso trabalho. 

Na verdade, tudo que obtemos de resultados de uma transação monetária, 

um investimento, o que se obteve após todas as despesas serem pagas, claro que 

muitas das vezes estas despesas podem conter algum tipo de trapaça a serem 

consideradas, isto é o lucro que, em plena prática, é o que chamamos de 

capitalismo, ou seja, lucro é uma retribuição por um investimento. 

Atualmente, os lucros são a forma mais propícia para se acumular  riqueza ou 

fortuna. Não existem parâmetros morais intrínsecos e a junção precipitada da 

motivação do lucro, com a oportunidade disponível, gera o que Richard De Gorge 

denominou de O Mito do Negocio Amoral15. 

Um dos grandes desafios da ética dos negócios é fazer uma limpeza ou 

mudança nas concepções de alguns mitos e metáforas que denigrem o termo, 

muitas vezes causado por uma má compreensão e uma visão estreita, fazendo com 

que a palavra virtude, seja encarada de forma antiquada e ingenuamente idealista 

(SOLOMON, 2006, p.71-81).  

Todavia o senso comum que entoa na atualidade é que existem poucos 

homens inocentes ou honrosos na sociedade contemporânea, situação esta que 

colabora para que a ética dos negócios seja obscurecida e desacreditada. 

                                                           
14 Cobiça abstrata é uma falsificação de uma abstração de nossas motivações reais, mas a forma 

abstraída da cobiça abstrata é o que os teóricos dos negócios chamaram muitas vezes, desde o 
século XIX de motivação do lucro.  

 
15

 É a ideia de que os negócios são sua própria motivação. Existem, de maneira independente por 
inteiro de quaisquer resultados práticos, preocupações sociais ou considerações interpessoais. 
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Esta generalização, do ponto de vista de Robert Henry Srour, professor do 

MBA’s das Fundações da FEA-Universidade de São Paulo e consultor de empresas, 

em Ética Empresarial, é de certa forma exagerada, por haver suposição de que a 

venalidade seja um traço congênito dos homens. Mas se muitos faltam com o dever, 

isso não se pode dizer de todos (SROUR, 2003, p.9).  

Em uma sociedade nem todos os agentes sociais ficam vulneráveis a 

situações de risco que possam leva-los a alguma situação propícia a atitudes ilícitas 

e imorais, mas existem os que atuam na economia monetária, estes são mais 

vulneráveis quando colocados à prova. 

Contudo, por outro lado existe uma presunção de que é da própria natureza 

humana existir pessoas honradas e outras não honradas com certo desvio de moral, 

se isso de fato for real ficaria muito difícil para as empresas distinguir ao meio tantas 

pessoas que se candidatam aos diversos cargos empresariais, quem são os de 

melhores índoles. Todavia o professor Srour diz ser outra crendice, devido muitas 

pessoas de bem, quando acuadas por certas situações e circunstancias ou 

deslumbradas pelo poder, enveredam pelo cominho da transgressão e desvio de 

moral. Para ele, professor Srour (2003, p.9-11), isso é chamado de síndrome de 

Davi:  

 A história bíblica do unificador das doze tribos de Israel 
retrata um primeiro deslize e, logo a seguir, uma escalada 
de encobrimentos. De fato, o rei Davi avista Betsabéia 
tamando banho. Encantado, pede a sua criadagem que 
lhe traga a mulher. Os dois se deitam e Betsabéia 
engravida. Como o soldado Urias, marido de Betsabéia, 
está ausente, o pai só pode ser Davi. Na época, a 
punição de mulher adultera era a morte por 
apedrejamento.Para acobertar suas ações, Davi ordena 
ao general Joab que Urias retorne da guerra. Feito isso, o 
rei procura persuadir o soldado a passar alguns dias em 
casa e dormir com a própria esposa. Mas Urias recusa-se 
a quebrar o rito da abstinência dos que lutam em guerra 
santa. Davi manda então reintegrá-lo às tropas e instrui 
Joab para que o soldado fique em uma frente em que 
possa ser ferido e morto. Ao tomar ciência da morte de 
Urias. Davi simula pesar. Depois de breve luto, a viúva se 
casa com o rei. No fim, Deus faz sofrer Davi por suas 
ações, ceifando a vinda de seu primeiro filho com 
Betsabéia. 
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Muitos diante de diversos pesares e circunstâncias da vida, pessoas de 

reputação podem desviar e serem conduzidas a realizar certos desatinos e será que 

por isso seriam pessoas sem virtudes por natureza? 

Outro paralelo contemporâneo relacionado a abuso de poder é o polêmico 

caso de Watergate que envolveu diversas figuras políticas ligadas a presidência dos 

Estados Unidos. Na ocasião o ex-presidente Richar Nixon, autorizou um programa 

de inteligência política que acobertou ações pouco triviais e ortodoxas de seus 

assessores no período que ocorreu a campanha eleitoral para renovação de seu 

mandato, precisamente, em 18 de junho de 1972, o jornal Washington Post trazia 

em sua primeira página o assalto do dia anterior à sede do Comitê Nacional 

Democrata, no Complexo Watergate, na capital dos Americada. Durante a 

campanha eleitoral, cinco pessoas foram detidas quando tentavam fotografar 

documentos e instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata. 

Em razão disso, Richard Nixon não ficou impune as implicações legais como 

o processo que foi instaurado para desvendar o caso e que levou a sua renúncia em 

1974. Contudo, mais tarde, em sua velhice, após sua absolvição dos atos 

praticados, foi ele convidado diversas vezes para se pronunciar sobre os mais 

variados assuntos. Assim poderíamos afirmar que para sempre, Nixon não 

prestava? 

Frente a isso tudo, como as empresas poderiam resguardar-se contra os 

desvios de condutas que possam vir cometer seus funcionários? Visto que desde 

muito tempo na historia é observado que implantação de exigências morais nem 

sempre são eficazes na eliminação dos interesses materiais, ou das ambições 

políticas, não importando onde ela ocorra seja na esfera pessoal, paroquial, 

corporativa ou coletiva, deixando sempre no final as empresas reféns das diversas 

consciências individuais dos seus funcionários. 

Todavia, em um cenário mundial globalizado, onde a competição na maioria 

das vezes desemboca para a concorrência desleal e termos como virtudes e ética 

nos negócios soam como fossem fora de contexto ou antiquada, adotar posturas 

éticas responsáveis, não apenas como uma reflexão, mas como padrão chave de 

gestão empresarial, presidindo até mesmo o pensamento e a ação do empresário e 
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gestor, seria muito importante para a sobrevivência das empresas que sem margem 

de duvida pode no futuro ser um diferencial vantajoso entre elas (SROUR, 2003, 

p.11-14). 

 

3.7. A ética calvinista frente a ética dos negócios na 

atualidade 

 

Como já abordamos a propósito da noção calvinista do trabalho que tem 

como uma de suas premissas o serviço à sociedade, sendo cada um chamado a 

uma tarefa particular e também o tornando-o dependente de outros para as demais 

atividades. 

Esta cooperação mútua expressa exteriormente a realidade mais profunda de 

sua solidariedade espiritual da qual decorre a interdependência econômica e o 

comércio fazendo parte da ordem natural que Deus determinou para o serviço 

harmonioso da sociedade. Segundo esta ordem, o comércio é um benefício que 

deve alcançar a coletividade. 

Calvino dá o exemplo da cidade mercantil de Tiro, da qual fala o profeta 

Isaías no livro bíblico do Antigo Testamento. Esta cidade mercadejava unicamente 

para seu enriquecimento fazendo da arte do comércio algo que se assemelhava a 

luxúria desta forma se desprendendo dos seus fins divinos e fazendo com que as 

fraudes alcançassem um alto grau de ilicitude (BIÉLER, 1990, p. 581): 

Condenar a arte e o intercambio de mercadorias, como já 
se disse; visto, no entanto, que os homens aí 
introduziram tanto de corrupção, parece-se muito com a 
arte da luxúria. Está o comércio repleto de tantas fraudes, 
de tantas manipulações secretas, de tantos logros 
astutamente engendrados... quantos meios novos se 
forjam todos os dias para conseguir maior ganho, e obter 
rendas, que não são percebidos senão por aqueles que 
têm entranhada vivência na escola dos mercadores? 

 



121 
 

A desonestidade dos negócios não atinge somente a moral humana, mas 

também perverte a ordem de Deus, sendo um sacrilégio como se fosse um assalto 

aos tesouros divinos. Por isso Deus não condena as desonestidades nos negócios 

em um só ponto, mas em toda sua extensão onde o próximo é fraudado. 

Os homens de negócios estão expostos de forma muito direta e pessoal a 

esquecer-se da moral e deixam se levar pelos costumes de uma sociedade em 

grande escala encharcada do pecado. Assim comenta Calvino sobre a cidade de 

Corinto no o livro bíblico de 1 Coríntios (BIÉLER, 1990, p.581):  

Na cidade de Corinto reinavam os vícios de que as 
cidades mercantis estão acostumadas a serem 
conspurcadas, a saber, dissolução, arrogância, vaidade, 
deleites, ambição, insaciável cobiça. A própria Igreja 
disso em tal medida se ressentia que a disciplina era aí 
bastante prejudicada. Ademais, a pureza da doutrina 
começava a aí declinar... E, não obstante, as coisas aí 
estando tão corrompidas de todos os lados, não 
deixavam de lisonjear-se, como se estivesse tudo na 
melhor ordem. 

 

Todavia, muitas passagens da Bíblia, quando observados os princípios 

morais, demonstram que comprar e vender são moralmente corretos, conforme 

descreve o livro bíblico de Levítico 25:14: “Quando venderes alguma cousa ao teu 

próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão.” 

Isso reforça que é naturalmente possível que em uma sociedade pessoas, 

comércios e empresas façam negócios sem que haja prejuízos às partes, pois na 

verdade negócios são essenciais para sobrevivência de uma sociedade. Desta 

forma não devemos considerar as transações comerciais ou os negócios um mal 

necessário ou moralmente neutro, mas considera-las boas em si, porque por meio 

delas também fazemos bem ao próximo. 

Toda vez que fazemos uma negociação podemos praticar em nossos atos a 

honestidade, a fidelidade, a retidão e a liberdade de escolha e assim imitar os 

atributos de Deus, pois quando compramos não compramos apenas de uma 

organização, de um comércio, mas de uma pessoa a quem devemos mostrar a 
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integridade, moral e a graça de Deus: “Tudo quando, pois, quereis que os homens 

vos façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a lei e os profetas” 

(Mateus 7:12). 

Mas é obvio que nas transações comerciais, sempre estiveram presentes 

muitas tentações, em razão do coração do homem estar cheio de ganância, 

egoísmo e um desejo desenfreado por riqueza e desta forma ao contrário de ser 

obter um negócio justo de ambas as partes, busquem somente benefícios 

unilaterais. Para isso, disse o apóstolo Paulo no livro bíblico de 1 Timóteo 6:9,10: 

Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e 
cilada, e em muitas concupiscências insensatas e 
perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e 
perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os 
males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si 
mesmos se atormentaram com muitas dores. 

 

Todavia devemos estar sempre cientes que existem distorções que uma coisa 

que seja boa não pode e não devem nos levar a pensar que a coisa e si seja mal. 

Negócios e transações comerciais são de extrema importância e corretas quando 

praticadas da forma íntegra e são sobre tudo, agradáveis a Deus (GRUDEM, 2006). 

Algo similar dentro dos negócios que ocorre distorções é a competição que 

muitas vezes também é levada a conclusão que ela seja maligna. 

Grudem, nos dá alguns exemplos referentes aos esportes independente do 

nível da liga, seja ela futebol, beisebol ou em esportes profissionais, mesmo 

havendo algumas vezes maus treinadores e maus árbitros, na maioria das vezes 

consideramos a competição em esporte algo bom e que o melhor receba o prêmio 

no final. Vejamos algumas metáforas de competição que o apóstolo Paulo usa de 

forma positiva: 

Todo atleta em tudo se domina; aqueles para alcançar 
uma coroa corruptível; nós, porém, a incorruptível. Assim 
corro também eu, não sem meta; assim luto, não como 
desferindo golpes no ar (1 Co 9:25,26). E também se um 
atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não 
lutar legitimamente (2 Tm 2:5). 
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O mesmo podemos também exemplificar é quando viajamos de avião, 

torcemos para que quem o projetou tenha sido o melhor engenheiro com nota 

máxima em matemática e físicas, pois o sistema de avaliação e um sistema 

competitivo guiando a sociedade industrial na atribuição de tarefas aos melhores e 

mais bem preparados profissionais. 

No mundo dos negócios a competição também proporciona a mesma coisa, o 

sistema competitivo mede o melhor que temos a oferecer. Se uma pessoa ou 

empresa procurou alguma vez o menor preço para um bem ou serviço, aprova o 

sistema de competição na economia, pois praticou a competição. 

Da mesma forma, fomos criados por Deus para ter sucesso com um desejo 

de esforçar-nos a excelência e assim imitá-lo em sua excelência dia a dia. Temos o 

exemplo nas condições para diácono: “Também sejam estes primeiramente 

experimentados; e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato” (1 Tm 3:10), 

caso eles não se mostrem aptos para esta ocupação que procurem outro tipo de 

serviço na igreja. 

A competição proporciona a capacitação de cada pessoa ou empresa a 

encontrar um meio de contribuir para a sociedade e consequentemente para  as 

pessoas. 

Por outro lado, a competição pode trazer varias tentações como o orgulho e 

ao trabalho demasiado tirando o tempo que temos para nossa família e Deus, mas 

isso não pode obscurecer o valor e os benefícios da competitividade (GRUDEM, 

2006 p.54-57). 

A posição adotada por Calvino com relação ao empréstimo a juros tem sido 

reconhecida como algo determinante na historia econômica do Ocidente, pois a 

função principal do dinheiro na sociedade e a união entre os homens na 

comunicação mútua dos bens entre si, mas não deve o dinheiro ser desprezado e 

nem monopolizado onde faz o homem proprietário autônomo e independente. 
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A percepção elementar da noção cristã do dinheiro faz-nos ter uma ideia 

melhor referente ao sentido que a bíblia dá ao empréstimo. É interessante notar que 

Calvino em nenhum momento deixou de lado os textos bíblicos para justificar o 

empréstimo a juros, os quais se fundamentaram doutores cristãos antes dele para 

condenar tal prática. Nem deu interpretação teológica muito diferente aos que lhe 

antecederam, apenas explicações mais claras e realistas do mundo e da economia. 

Desta forma faz Calvino uma importante distinção entre empréstimos de 

consumo e o empréstimo de produção, pois no primeiro seria mero empréstimo de 

assistência, sendo improdutivo para o devedor e não exigindo desta forma nenhuma 

remuneração, já no segundo, considerado como um empréstimo de aplicação, onde 

o tomador acrescenta algum trabalho e assim alcançar novo ganho torna-se legítimo 

remunera-lo, sendo este alheio aos textos bíblicos. Todavia Calvino ressalta que 

tanto o Novo Testamento como o Antigo, quando se refere ao empréstimo a juros, 

faz referencia à primeira distinção, ou seja, o empréstimo de consumo,  a saber, 

para assistência. Nesta linha de emprestar sem nada a esperar fez exposições o 

reformador, em 1555, as principais passagens: Êxodo 22:25, Levítico 25:35-38 e 

Deuteronômio 23:19-20, em 1557, fez sobre Salmo 15:5 e, em 1565, fez sobre 

Ezequiel 18:8-17 (BIÉLER, 1990, p.585-589). 

Agora sobre o empréstimo a juros no intuito de obter juros, declara Calvino 

ser uma questão muito delicada e cheia de ciladas (BIÉLER, 1990, p.590): 

Não conheço por experiência, mas aprendi pelos 
exemplos dos outros, quanto é perigoso dar resposta à 
pergunta acerca da qual me pede conselho, porque, se 
proibimos os juros totalmente, constringimos as próprias 
consciências com um laço mais apertado do que o faz o 
próprio Deus. Se fazemos a mínima permissão que seja, 
muitos, com base nisso, entregam-se a desenfreada 
licença, da qual não se pode contê-los, salvo se, por 
alguma exceção, medida se lhes imponha. 

Calvino recorre à bíblia e comprova que não é proibido, biblicamente, o 

empréstimo a juros, pois a bíblia condena a busca desenfreada de lucro (BIÉLER, 

1990, p.590): 

Em primeiro lugar, não há nas Escrituras testemunho 
pelo qual seja totalmente condenado todo juro, pois que a 
sentença de Cristo, vulgarmente julgada assaz manifesta, 
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isto é, emprestai sem nada esperar (Lc 6:35), tem sido 
falsamente distorcida neste sentido. 

 

Não se pode afirmar que a bíblia proibe a prática do empréstimo a juros em si, 

mas as trapaças e vícios que acompanham tal prática, assim explana Calvino  

(BIÉLER, 1990, p.591): 

A prática do juro tem quase sempre estes dois 
companheiros inseparáveis: crueldade tirânica e a arte de 
ludibriar, de onde resulta que, em outros lugares, o Santo 
Espírito põe entre os louvores do homem santo e temente 
a Deus o abster-se da usura, de tal sorte que exemplo 
bem raro é ver um homem de bem e, ao mesmo tempo, 
usurário. 

 

 Seguindo esta assertiva, Calvino sobre a prática de empréstimo a juros não 

sendo proibido, não quer dizer ele que isso seja praticado de qualquer forma, 

veremos a seguir algumas advertências que ele faz, iniciando pela crítica e refutação 

dos sábios que o antecederam como Aristóteles, Santo Ambrósio, Crisóstomo e os 

Escolastas, os quais coibiam o empréstimo a juros. Segundo o pensamento 

econômico de Calvino o dinheiro não pode sozinho produzir nenhum fruto. “Por certo 

que confirmo aquilo que as próprias crianças veem, isto, é que se encerrais o 

dinheiro no cofre, será ele improdutivo.” Desta forma, seja a terra ou qualquer bem, 

não produzem bem nenhum em si mesmo, mas o arrendatário tira benefício e lucro 

da terra e  o locador proveito do aluguel que recebe do imóvel. 

Concordar com a afirmação de que o dinheiro nada produz, pode até ser 

conveniente à primeira vista, mas após submetermos tal afirmação a exames 

minuciosos e aprofundados não se consolida. “É, então, forçoso concluir que tais 

sutilezas impressionam ao primeiro relance, mas se mais de perto se consideram, 

dissipam-se de si mesmas, porque nada de sólido contêm.” 

Entretanto nem todo juro é legítimo, por causa disso preocupado com os 

homens de grande sede do ganho e para que seu pensamento não cause confusão, 

Calvino, insiste para os homens não fixarem a atenção somente nas expressões, 

mas o que de fato elas representam. “Desejaria, contudo, que tivésseis sempre isto 
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em mente: que as próprias coisas e não os termos e as formas de falar são aqui 

chamadas a julgamento.” (BIÉLER, 1990, 592-593). 

Não obstante, existem tentações que acompanham o sistema de empréstimo, 

assim afirma Grudem, existe uma tendência a tomar emprestado alem do que é 

necessário, ou coisas que não se podem pagar e que não necessita, tornando 

muitas pessoas imprudentes, pois a bíblia condena atitudes ilícitas tanto para quem 

empresta como para quem toma emprestado, ordenando os que são tomador de 

empréstimos a pagarem suas contas em dia: “A ninguém fiqueis devendo cousa 

alguma” (Rm 13:8). 

Em fim, os negócios em si não são maus, se este sentimento continuar a 

existir as pessoas irão sempre hesitar em abrir um empreendimento ou ao menos se 

candidatarão a trabalhar nesta prática e assim nunca se sentirão livres para 

desempenharem e deleitarem do trabalho dos negócios, porque sempre terão uma 

tênue nuvem de culpa. 

Mas se todos pensarem em obter lucros moralmente bons, demonstrar 

respeito e gratidão a seus pares, produzindo empregos e bens materiais para 

combater a pobreza e promoverem competitividade ética e moral que grande 

carreira essa seria (GRUDEM, 2006). 

Reforçando estas assertivas, ressalta Nancy Pearcey, mestre em ciências 

humanas e estudiosa convidada no Torrey Honors Institute da Universidade Biola, 

que o sucesso econômico de uma sociedade depende em primeiro lugar de uma 

estrutura jurídica: “de um sistema de leis que mantenham uma moeda forte, que 

protejam a propriedade privada, que façam valer os contratos e que sejam severas 

com a corrupção.” (COLSON & PEARCEY, 2006, p.182). 

Em síntese, o discurso da ética empresarial contemporânea consolidou-se ao 

longo do tempo sobre os alicerces lançados por cada um dos modelos de gestão 

apresentados, de modo resumido, neste capítulo, tendo como pedra de arremate a 

ética  que norteia e fundamenta os valores e missão das corporações mais sólidas 

da sociedade atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Neste trabalho buscamos demonstrar que a ética protestante do trabalho 

consolidou-se ao decorrer da história por meio de um processo de mudanças e 

transformações em diferentes esferas como religiosa, cultural, social, política e 

econômica, deixando contribuições que podem ser aplicadas para a gestão de 

pessoas nas corporações até hoje, a partir de um panorama resumido da 

importância do calvinismo na sistematização da teologia reformada e da criação de 

uma ética protestante firmada nos dez mandamentos. 

Observamos que Calvino teve limitações em suas ações e pensamentos 

condicionados às realidades de seu tempo com algumas limitações que com o 

passar dos séculos foram aperfeiçoados pelos futuros homens adeptos da fé 

reformada, os quais assumiram este legado, sendo uma dessas limitações, a 

aceitação da integração e benefícios entre Igreja e Estado, sendo hoje isso 

inaceitável, mas sendo necessário saber que elas se tocam em algum momento. 

Lutero e Calvino, como colunas da reforma protestantes, perceberam em suas 

concepções teológicas, por meio da interpretação reformada das escrituras, que a fé 

reformada, fazia interface com o indivíduo, com a sociedade e a política, assim como 

as relações Igreja e o Estado.  

Calvino encontrou um ponto de virada da história, sendo ele um dos elos da 

evolução da antiga concepção econômica para uma análise científica moderna, na 

qual era levado em conta quase que integralmente a objetividade dos fatos. Desse 

modo, diversos historiadores tem mencionado a influência de Calvino e do 

calvinismo no surgimento e consolidação do sistema econômico moderno que se 

deu no Ocidente a partir do século XVI, mesmo existindo teses opostas. 

Fundamentamos nossa argumentação nas propostas de Abraham Kuyper e 

André Biéler, além da análise do progresso econômico realizada pelo sociólogo Max 

Weber e uma visão contemporânea de negócios e de uma tendência cristã atual de 

mundo, feitas por Wayne Grudem e Nancy Pearcey entre outros autores voltados ao 

mundo dos negócios, gestão de pessoas e tendências do capitalismo nos dias de 

hoje, que tal pesquisa possibilitou o desenvolvimento sobre a hipótese central de 



128 
 

que um dos aspectos fundamentais do espírito do capitalismo é o trabalho a partir de 

uma nova cosmovisão como vocação e suas relações que Max Weber estabelece 

na formulação de seus argumentos, por mais aparelhados e abrangentes, não 

enfatizou. Por isso a partir da revisão bibliográfica de diversos autores, foi desvelado 

os rastros da ética protestante do trabalho ao longo da história e o processo de 

secularização pelo qual passou até chegar aos dias atuais. 

Não obstante esta cosmovisão reformada do trabalho e suas relações na 

indústria, política e no comércio, temos a tese sucinta de Karl Marx, sobre a 

civilização industrial capitalista, que se opõe a tese de Max Weber, referente a 

religião ter causas e efeitos no campo econômico, principalmente no tocante ao 

movimento puritano que teve sua origem na Inglaterra e Escócia durante o Século 

XVI e logo depois, já na modernidade, nos Estados Unidos da América, o qual tinha 

toda uma cosmovisão reformada em sua origem que no pensamento moderno, 

secularizando-se e se tornando mais racionalista.  

Em virtude desta racionalização, toda esta cosmovisão da ética protestante 

voltada ao trabalho e suas relações, perdeu a infraestrutura, ficando somente com a 

superestrutura, pois a ética protestante através de sua cosmovisão não era infundir 

em seus seguidores a mentalidade capitalista, mas o que acabou acontecendo pela 

perda do tônus religioso calvinista com o desvirtuamento dos seus princípios no 

capitalismo moderno.  

Pesquisou-se inclusive, sucintamente a ética protestante do trabalho sob a 

lente de Max Weber tangenciando a de Karl Marx também, sem aprofunda-la, 

contudo, visto que a preponderância desta ética sobre a vida dos puritanos, e a 

secularização da cosmovisão protestante do trabalho e suas relações na 

modernidade, concomitantemente com o desenvolvimento do capitalismo, tendo 

como pano de fundo a referida perda do tônus religioso calvinista com o 

desvirtuamento dos seus princípios no capitalismo moderno a partir de uma 

concepção holística desvelada a partir de diferentes prismas. 

Neste cenário, notamos que os historiadores tem tentado relatar o impacto e a 

influência de Calvino e do Calvinismo no modelo econômico moderno no ocidente, 

porém a interação entre a história e a teologia é altamente complexa.  
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A grande dificuldade de muitos sociólogos, inclusive Weber, é que o ponto 

mais importante para Calvino em sua cosmovisão reformada é a separação nítida 

que ele fazia da vida política e a vida da fé, devido durante todos os séculos antes 

da reforma estes dois polos, fé e política se fundiam, ora se separavam, mas Calvino 

os distinguiram judiciosamente e assertivamente e de forma resoluta conferiu ao 

trabalho, ao labor econômico e ao dinheiro, um lugar que nunca tiveram no passado 

e nisto o calvinismo engajou todas as virtudes humanas e sociais apoiando e 

submetendo a vida cristã ao senhorio de Cristo.  

Desse modo, tentamos explicitar que a secularização da ética do trabalho se 

deu de forma simultânea e em consequência do desenvolvimento do capitalismo que 

desvirtuou a essência da ética praticada e vivida pelos puritanos, decorrente da 

busca incessante e irracional do dinheiro e lucro, que passou a ter o foco em si e 

não como base para contribuir para o desenvolvimento da família, sociedade e 

igreja, como fundamentada pela conduta de vida dos puritanos. 

Superada a problematização da relação entre a ética protestante e o 

capitalismo, restou o desafio de abordar a ética protestante nas relações humanas 

das corporações empresariais, buscando aplica-la à realidade fática das 

corporações empresariais atuais, numa sociedade complexa e global, que foi objeto 

do terceiro capítulo. 

A partir destas considerações, propomos um modelo de gestão aplicável nas 

corporações atuais, calcado na moral e códigos de éticas cristãs onde o foco é a 

valorização do homem como peça central da criação de Deus, por meio do resgate 

da contribuição de uma ética protestante do trabalho em suas origens, as quais 

influenciaram em muito para uma modernidade partindo de Genebra na valorização 

do trabalho como vocação e sua relações frente a sociedade, por um pensamento 

social e econômico de Calvino embasados dos textos bíblicos e em especial o 

decálogo, sabendo que posteriormente, ou seja, na modernidade veio a ser 

secularizada por um pensamento racionalista e individualista imposto pelo 

crescimento do capitalismo.  

Levamos em consideração a evolução da ciência administrativa que 

proporciona uma abertura de novas perspectivas para gestores que se dispõe a 

explora-la, pois antigos problemas com visão parcial de gestão permanecem nas 
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corporações, onde facilitam o surgimento de ancoramento nos processos de gestão 

integrada ao invés de dinamiza-los. 

Por isso buscou-se aplicar a ética protestante do trabalho nas relações 

humanas das corporações empresariais e políticas atuais, como forma de um 

modelo de gestão de gênero diferente que não se baseia na observação empírica 

como os modelos clássicos brevemente abordados no primeiro capítulo, porém em 

um modelo administrativo de gestão proveniente de uma ética calvinista, quem tem 

o trabalho em sua origem fundamentado no decálogo do Cânon Sagrado, ou seja, 

nos dez mandamentos. 

Diante de todo o exposto, não nos resta dúvidas de que por meio de muitas 

tentativas, as corporações tem despendido muito tempo e dinheiro na aplicação de 

modelos de gestão de pessoal, com várias filosofias diferentes. Todavia, em virtude 

da ineficácia dos modelos propostos, que, por não serem universais, ficam à mercê 

de cada situação, posta a imprevisibilidade das variáveis humanas em cada época e 

ambiente, por isso não permitem um modelo ideal.  

Por fim, se considerarmos que não existe um modelo ideal de gestão 

aprenderemos a mobilizar conhecimento e nos empenharemos a construir novos 

modelos contribuindo para uma sociedade melhor, mais justa e solidária, em 

qualquer tempo e sociedade. 
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