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Resumo 

Ao buscarmos o sentido original do termo fundamentalismo, chegamos aos 

protestantes ultraconservadores nos EUA do final do século XIX, em sua reação à 

crítica bíblica, com o objetivo de resgatar os fundamentos da fé cristã. Artigo de 

exportação, ao longo do século XX, o fundamentalismo alcançou muitos países com 

presença protestante, inclusive o Brasil, onde o termo tem conotação pejorativa. 

Neste artigo, analisamos a compreensão do fundamentalismo pelos protestantes 

históricos no Brasil, ou seja, qual é a representação que eles fazem do conceito. 

Dentre as denominações históricas, o estudo de caso é o da Igreja Presbiteriana 

Independente do Brasil (IPIB) – surgida de uma cisão da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, em 1903. O resultado final alcançado por este artigo deixa-nos a impressão 

de uma práxis denominacional – obtida pela pesquisa qualitativa de parte dos relatos 

oficiais da IPIB – aberta ao diálogo com a modernidade, na tentativa de aumentar as 

fileiras de sua grei. No decorrer de sua história em solo brasileiro, a IPIB foi capaz 

de incorporar elementos da cultura nacional, fazendo uma adaptação de textos 

bíblicos com a vida do povo: o que lhe garante um distanciamento do 

fundamentalismo inicial. 

 

Introdução 

A Modernidade permite ao homem criar símbolos e sonhos que determinam o 

modo de ser de uns e de outros em todos os recantos do mundo. Os indivíduos e a 

coletividade sonham com o nirvana, a terra sem males, o reino dos céus, o eldorado, 

entre outras realidades transcendentes. Essas ideias e sonhos perpassam o tempo 

e a história tornando-se muitas vezes uma sucessão de violências na tentativa de 

alcançá-los, ainda que todas as matrizes religiosas sejam de paz. 

Embora alguns teóricos afirmem que o contexto de Modernidade está 

superado e consequentemente estamos iniciando uma nova fase na história da 

humanidade, nós preferimos usar as palavras do sociólogo Anthony Giddens (1991, 

p. 13): “Em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos 

alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se 

tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes”. 

Nosso artigo é uma tentativa de compreender e re-significar a palavra 

fundamentalismo dentro do contexto moderno. Após a absorção da imprensa para 

classificar atos terroristas de islâmicos e estadunidenses, fundamentalista tornou-se 



sempre uma acusação que se faz para quem não defende a mesma cosmovisão 

que a nossa. Contudo, a palavra fundamentalista pertence ao berço religioso e 

possui sua origem e descendência dentro do protestantismo histórico. 

1. Depois do 11 de setembro 

Definitivamente, o mundo não é mais o mesmo após aquele dia 11 de 

setembro de 2001. Em tempos em que a guerra se torna um verdadeiro espetáculo 

midiático, o atentado e a queda dos ícones do poder norte-americano e da cultura 

capitalista dominante, as Torres Gêmeas, em Nova York, e o Pentágono, em 

Washington, fizeram surgir nos meios jornalísticos de todo o mundo uma 

dramatização de discursos violentos, internalizando em nós a ideia de que todo 

mulçumano sempre foi fundamentalista e terrorista. 

O título do livro de Tariq Ali (2005), Confronto de Fundamentalismos, dá a 

tônica de que estamos presenciando, nas mais variadas culturas, uma espécie de 

fanatismo religioso que reivindica para si o monopólio de uma única e exclusiva 

verdade. Como explicar, por exemplo, pelo viés dos fundamentalistas evangélicos 

da TV nos EUA a causa daquele atentado? Seria uma punição de Deus, afirmam os 

conservadores fundamentalistas, como resposta aos pecados cometidos pelos EUA. 

Thomas Hobbes (apud ALI, 2005, p. 9), em sua clássica obra de 1651, O 

Leviatã, ainda longe de presenciar tais acontecimentos, deixa uma chave de leitura 

para tentarmos compreender essa problemática que produz um choque de 

fundamentalismos: “Impunidade significa Insolência; Insolência, Ódio; e Ódio, uma 

Tentativa de derrubar todos os grandes que são opressores e cheios de desprezo”. 

Dentro da perspectiva hobbesiana, podemos entender que o Ódio levou os súditos 

do império a contra-atacar. A história nos mostra que nem sempre os escravos 

obedecem ao seu senhor. Há uma irrupção que irradia uma força inimaginável que 

faz os pequenos levantarem-se contra os grandes. Tal atitude pode ter sido 

desprezada pelos detentores do poder estadunidenses. 

O discurso e a prática fundamentalista estão diante dos olhos de quem quiser 

ver. Juntos eles produzem um proselitismo religioso travado entre ocidentais e 

orientais para a conquista do espaço sagrado do outro. A conversão é sempre a 

ferramenta usada para a “salvação” do próximo. 

[...] o fundamentalismo é a tradição travando uma luta feroz contra um 

mundo cosmopolita e reflexivo que esta à procura de razões. É mais do que 

uma cisão entre as diferentes categorias de crente verdadeiro: é não 



participação deliberada na “conversação cosmopolita com a humanidade” 

de que fala o filósofo Richard Rorty. A recusa ao diálogo – a insistência em 

afirmar que somente é possível uma visão do mundo e que já possui essa 

visão – tem efeito potencialmente nocivo num mundo que necessita cada 

vez mais de diálogo. O fundamentalismo é tradição que conscientemente se 

opõe à modernidade, mas que ao mesmo tempo assume feições modernas 

e não raro se utiliza de tecnologias modernas (GIDDENS; PIERSON, 2000, 

p. 97). 

 

O fundamentalismo, portanto, é criação moderna, que está localizada no 

tempo e no espaço. Leonardo Boff (2009, p. 49) nos ajuda a compreender melhor o 

que é o fundamentalismo: 

Ele [fundamentalismo] não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar e 

viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e normas sem cuidar do 

seu espírito e de sua inserção no processo sempre cambiante da história, 

postura que exige contínuas interpretações e atualizações, exatamente para 

manter sua verdade originária. Fundamentalismo representa a atitude 

daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. 

Dentro do cenário preocupante em que se encontra a palavra 

fundamentalismo, este artigo tem por objetivo recolocá-la no seu berço original, 

histórico e teológico, ou seja, o protestantismo conservador norte-americano no final 

do século XIX e início do XX. O fundamentalismo possui sua gênese dentro do 

conservadorismo protestante recente. A fonte do protestantismo conservador está 

situada na Inglaterra e nos Estados Unidos no final do século XIX. “O 

conservadorismo protestante representava, na verdade, reação ao modernismo 

teológico” (VELASQUES FILHO, 1990, p. 112). 

Recordando a história do fundamentalismo original, chegamos à Conferência 

Bíblica de Niagara, na qual foram elaborados os “cinco pontos” considerados 

fundamentais para o protestante fundamentalista: o nascimento virginal de Jesus, 

sua ressurreição corpórea, a inerrância das Escrituras, a teoria substitucionária da 

expiação e a iminente volta de Cristo. Entre os anos de 1910 e 1915, houve um novo 

esforço de estabelecer um corpo fundamental de doutrinas, com a publicação de 

doze livretes denominados The Fundamentals: a Testimony to the Truth. De 

distribuição gratuita, a série foi uma tentativa de espalhar e germinar de forma 

sintética a teologia conservadora. A proposta que se encontrava em The 

Fundamentals era a de um cristianismo rigoroso, dogmático e ortodoxo. Porém, a 



obra não pode ser tomada como sinônimo de uma união entre os conservadores, 

mas representa uma cisão entre duas linhas de visão doutrinária. A escola de 

Princeton e a do teólogo escocês James Orr irão se apropriar de partes da 

coletânea; assim, há uma alternância entre o conservadorismo norte-americano e 

britânico. 

2. A gloriosa Reforma 

Há uma diferença entre a história vivida e a redigida. O que se vive pertence 

às raízes mais profundas de nossa existência, é uma experiência que não se repete. 

O caminho vivenciado se constrói a partir de elementos empíricos. Assim, já 

sentenciava o poeta Antonio Machado: “Caminante, no hay caminho, se hace 

caminho al andar”. As histórias das denominações religiosas, por sua vez, quase 

sempre pendem para a escrita triunfalista, aquela da criação de heróis, e apologética 

– e que, ao mesmo tempo, exclui e põe à margem muitos de seus sujeitos e atores. 

A história da Igreja tende a dar ênfase aos heróis da fé, àquelas pessoas e 

movimentos que se destacaram pela sua força, seu domínio, seu poder de 

persuasão verbal ou sua capacidade de se articular politicamente. Isto 

também significa que a história da Igreja se limita a um número bastante 

seleto de pessoas que entram nestas categorias, em geral homens, ao 

passo que grupos considerados menos importantes são relegados ao 

esquecimento e desconhecimento: mulheres, escravos, indígenas, 

mestiços, mouros, pobres, hereges ou dissidentes (DEIFELT, 1994, p. 107). 

A tradição católica, ao longo de sua história, apesar de uma grande 

multiplicidade de ideias e estratificações teológicas, foi capaz de conciliar e 

resguardar essa diversidade com a vigorosa unidade no seio da Igreja de Roma. O 

protestantismo, diferentemente da tradição católica, ao emergir da Reforma do 

século XVI, foi mais longe na variedade de tendências e instituições, não 

conseguindo manter a chama da unidade acesa. Por isso, afirma Antonio Gouvêa 

Mendonça (1990, p. 11): “é muito mais adequado falar em „protestantismos‟ 

(luterano, calvinista, metodista etc.)”. 

A vocação protestante está, nas palavras de Weber (1967, p. 53), assim 

demarcada: “[...] a única maneira de viver aceitável para Deus não estava na 

superação da moralidade secular pela ascese monástica, mas sim no cumprimento 

das tarefas do século, imposta ao indivíduo pela sua posição no mundo”. Com o 

protestantismo, portanto, inicia-se uma nova época na vida da Igreja. Para 

compreendermos melhor a origem dos presbiterianos, e consequentemente a 



formação da IPIB, é necessário retomarmos a Reforma na Inglaterra, impulsionada 

também pelo espírito reformador da época medieval que denunciava a opulência da 

Igreja Católica, bem como os conflitos de ordem política. 

É num clima de lutas religiosas em torno da Reforma que surgem os 

presbiterianos na Escócia. A Igreja Católica escocesa apresentava, na entrada dó 

século XVI, um grande ramo de corrupção. Em 1557, iniciou-se uma revolta com 

cunho político que, em dois anos, espalhou-se por todo o reino. O discípulo de 

Calvino em Genebra, João Knox (1505 ou 1513-1572), assumiu a liderança do 

movimento que eliminou o catolicismo do país e fundou uma igreja que se chamaria 

presbiteriana. O nome da nova igreja é derivado: 

do seu governo democrático representativo composto por pastores e leigos, 

todos chamados presbíteros e reunidos em unidades administrativo-

eclesiásticas chamadas presbitérios. A Igreja fundada por Knox era 

radicalmente calvinista. Em 1560 a Igreja Presbiteriana tornou-se a igreja 

oficial da Escócia quando o Parlamento aprovou a Confessio Scotica 

(Confissão Escocesa), elaborada por Knox, que no capítulo VIII enfatiza a 

doutrina da Eleição ou Predestinação (CADERNO de O Estandarte, 2003, p. 

13). 

2.1 Em solo brasileiro 

Primeiramente, queremos registrar que o presbiterianismo brasileiro tem suas 

origens remotas no puritanismo surgido na Inglaterra no tempo da Reforma, que 

sofreu uma migração para a América do Norte, originando ali diversas 

denominações protestantes. Quem são os puritanos, pode-se perguntar? Não é fácil 

definirmos puritanismo, mas, como afirma Mendonça (CADERNO de O Estandarte, 

2003, p. 14): 

O puritanismo histórico é um estado de espírito, uma ética, um modo de 

viver segundo a fé e, no caso, segundo a fé Reformada calvinista. O 

puritanismo não constitui uma igreja ou qualquer denominação, mas seu 

espírito estava nelas e acima mesmo delas. 

O protestantismo tentou fincar raízes em solo brasileiro com os franceses no 

Rio de Janeiro (século XVI) e com os holandeses no nordeste (século XVI); porém, 

foi somente no século XIX que a tradição protestante inseriu-se definitivamente no 

Brasil – em sua maioria, os missionários vinham de escolas teológicas e de modelos 

éticos muito influenciados pelo puritanismo. Fato que levou o protestantismo a 

instalar-se, sim, em terras brasileiras, mas, ao mesmo tempo, a negar e estigmatizar 



as religiosidades de suas gentes – a fim de afirmar sua identidade (pela negação da 

do outro). 

A Igreja Presbiteriana foi fundada pelo seu primeiro missionário no Brasil, o 

reverendo Ashbel Green Simonton (1833-1867), que chegou ao Rio de Janeiro em 

12 de agosto de 1859, enviado pelo Board of Foreign Missions (Junta de Missões 

Estrangeiras) de Nova York, pertencente à Igreja Presbiteriana do norte dos EUA. O 

“sonho americano” e seus componentes patrióticos, incluindo o protestantismo, 

estavam definitivamente instalados em terras do pau-brasil. O primeiro pastor 

ordenado no Brasil, José Manuel da Conceição, ex-padre católico, foi um entusiasta 

da nova denominação religiosa, aquela que mais se expandiu no século XIX, 

sobretudo na província de São Paulo, que vivia sua época áurea cafeeira. 

2.2 O nascimento da IPIB: o ano de 1903 

O ano de 1903 mudou para sempre a história da Igreja Presbiteriana do 

Brasil. No Sínodo realizado no mesmo ano foi apresentado o documento intitulado a 

Plataforma, como a última bala a favor do nacionalismo e da autonomia da Igreja 

Presbiteriana no Brasil. Composto por Eduardo Carlos Pereira e outros reverendos 

que o apoiavam, o documento apresentava cinco itens: 

1. Independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do 

Brasil; 

2. Desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais; 

3. Declaração oficial da incompatibilidade entre a maçonaria e o Evangelho; 

4. Conversão das missões nacionais em missões presbiteriais ou autonomia 

dos presbitérios na evangelização de seus territórios; 

5. Educação sistemática dos filhos da Igreja, pela Igreja e para a Igreja. 

(CADERNO de O Estandarte, 2003, p. 60). 

Evidentemente que os conflitos que se seguiram durante aquele Sínodo de 

1903, e que levaram ao surgimento da IPIB, não serão discutidos por nós aqui. 

Importa-nos dizer que o grupo que saiu derrotado do Sínodo, na noite de 31 de julho 

de 1903, caminhou solenemente em direção à Primeira Igreja de São Paulo, então 

na Rua 24 de maio. Ali, nascia a Igreja do Rev. Eduardo Carlos Pereira e o lema 

repetido pelos membros era “Pela Coroa Real do Salvador”, que veio a ser o 

cabeçalho do jornal oficial da nova igreja, O Estandarte, e que se tornou seu hino 

oficial. 

Segundo o reverendo Azor Etz Rodrigues, em sua História da Igreja 

Presbiteriana Independente do Brasil, publicada em O Estandarte (7/1/1943), a 



divisão da Igreja em 1903 e a organização do presbitério independente 

representaram três vitórias absolutas: “autonomia administrativa, emancipação 

financeira, ou seja, a realidade compulsória do sustento próprio, e a vitória do 

espírito de fidelidade às grandes e gloriosas doutrinas, terrivelmente ameaçadas e 

desprezadas pelo maçonismo eclesiástico”. Era o non ducor, duco (“não sou 

comandado, comando”) dos presbiterianos nacionalistas (CADERNO de O 

Estandarte, 2003, p. 74). O problema maçônico não deve ser colocado no centro da 

separação, como a causa mais importante. O que realmente estava em jogo era a 

mentalidade nacionalista versus a ideologia da superioridade da cultura anglo-saxã 

sobre a latina, que influenciava diretamente nas relações pessoais, no projeto 

educacional e missionário dos presbiterianos brasileiros. 

3. Presbiterianos Independentes e suas práticas não fundamentalistas 

Este capítulo apresenta fragmentos da história ocorridos no seio da IPIB, 

como já afirmamos, surgida de uma cisão da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903. 

Não se pode pensar em uma religião abstrata, sem o seu povo. As teologias devem 

partir da concretude, ou seja, da realidade em que o fiel se encontra dentro da 

comunidade de fé. Não há como pensar uma religião, que resista ao tempo, sem 

estar situada na cultura local e com formas sociológicas precisas. Portanto, 

precisamos partir de uma formulação teórica sociológica para compreendermos as 

religiões dentro das sociedades modernas. 

Otto Maduro (1981, p. 70) ajuda-nos a entender a relação entre religião e 

cultura: 

Toda religião, qualquer religião, o que entendemos por “religião” é uma 

realidade situada num contexto humano específico: um espaço geográfico, 

um momento histórico e um meio ambiente social concreto e determinado 

[...]. Uma religião que não seja religião de determinados seres humanos 

seria inexistente, seria uma pura fantasia da imaginação [...]. As religiões 

reais – que não são imaginárias – são sempre religiões de seres humanos 

concretos. 

Sendo assim, não é possível entender a história de uma religião sem o 

elemento histórico-cultural em que ela está inserida. Para pensarmos o 

protestantismo presbiteriano do Brasil é necessário considerar nossa história a partir 

de sua realidade, nas cidades pequenas, médias e grandes, nos morros e subúrbios 

existentes. No afã de evangelizar e conquistar adeptos para a sua grei, a IPIB acaba 

se lançando na realidade concreta do povo brasileiro que resiste numa linha 



teológica tênue entre o conservadorismo e o liberalismo. Uma prática 

fundamentalista, que não dialoga com os novos arranjos modernos, faria o 

protestantismo brasileiro viver uma decadência que poderia leva-lo a um passado de 

glórias sem triunfo no presente ou futuro. 

Os fatos que aqui descreveremos sustentarão a nossa tese ao afirmar que os 

presbiterianos independentes do Brasil abandonaram suas práticas fundamentalistas 

ao exercerem sua fé em solo brasileiro. Os discursos aqui apresentados estão 

incursos no jornal O Estandarte que desde 1893 é publicado interruptamente como 

órgão oficial da Igreja. 

Primeiramente, gostaríamos de destacar o papel importante que a mulher 

ocupa na IPIB. A primeira mulher eleita, ordenada e investida foi D. Odette Vieira 

Reis, da IPI de Marambaia, hoje Bandeira do Sul, MG, em 4/3/1934 (CADERNO de 

O Estandarte, 2004, p. 14). Em relação ao catolicismo, nota-se um grande avanço 

da IPIB em relação à ordenação de mulheres. Na Igreja Católica, o legado deixado 

para as mulheres resume-se ao da intercessão pelo ministério ordenado dos 

homens. 

Ainda em relação ao papel das mulheres na Igreja, vale ressaltar o sonho 

realizado da reverenda Ildemara, que é a primeira mulher na presidência do 

Presbitério de São Paulo: “Hoje, aos 47 anos e com uma filha de quase 30, sou a 

primeira mulher eleita presidente [...]. Presidente negra, mulher, nordestina e mãe 

solteira, diga-se! Motivo de orgulho? Não! Motivo de louvor a Deus” (CADERNO de 

O Estandarte, 2013, p. 6). Essa prática nos parece uma abertura para os tempos 

atuais, uma igreja com elementos do fundamentalismo não conseguiria, tão 

facilmente, romper a tradição de ordenar somente homens. 

A palavra reforma não faz parte do dicionário de igrejas que assumem uma 

postura fundamentalista. Não há o que reformar num conjunto de verdades 

absolutas. O reverendo Gerson Correia de Lacerda convoca os fieis para 

reformarem o protestantismo do país: “Houve uma mudança no protestantismo. E a 

mudança não foi somente na maneira de ser designado. Deixou de ser „protestante‟ 

e passou a ser „evangélico‟ e, além disso, entrou numa profunda decadência 

espiritual” (CADERNO de O Estandarte, 2006, p. 2). Nessa mesma linha de reforma, 

encontramos um texto do reverendo Assir Pereira, então presidente da Assembleia 

Geral da IPIB, no qual ele afirma: 



Por que só a igreja deve permanecer com arcaicas estruturas? Por que 

insistirmos em utilizar métodos e linguagem mais próximos da Idade Média 

ou de quando o protestantismo chegou ao Brasil? Por que insistimos em 

formas cúlticas mais para Genebra que para o Brasil? Onde está nosso 

princípio de mudar sempre que a realidade exigir mudanças? (CADERNO 

de O Estandarte, 2006, p. 3). 

O reverendo conclui: “Igreja reformada é Igreja que sempre está se 

reformando”. (CADERNO de O Estandarte, 2006, p. 3). Na realidade de um mundo 

dinâmico, a reforma parece-nos ser um caminho de abertura para o frescor de uma 

nova comunidade que está atenta aos desafios atuais. No confronto com o mundo 

contemporâneo nasce o desejo de novas comunicações em novos púlpitos. 

O terceiro ponto que sustenta a nossa tese de que não podemos encontrar 

nitidamente traços do fundamentalismo na IPIB é o seu ingresso no Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI), que tradicionalmente é conhecido pela sua postura liberal. 

Ao se filiar ao CMI, a IPIB se colocou numa postura de diálogo com outras igrejas, 

assumindo que não contém em si o monopólio da mensagem cristã. O relato do 

reverendo Odair Pedroso Mateus sobre o passo que a IPIB deu ao se conectar com 

uma família de mais de 350 Igrejas (CMI) nos parece oportuno: 

A filiação ao CMI não significa que abandonamos uma posição de 

equidistância em relação ao liberalismo e ao fundamentalismo teológicos. 

Uma porção significativa e, insisto nesse ponto, cada vez mais importante 

dos membros do CMI é formada hoje por algumas das mais antigas e 

tradicionais igrejas cristãs, cuja doutrina, culto e vida nada têm a ver com 

“fundamentalismo” e, menos ainda, com “liberalismo”. Por isso mesmo, é 

cada vez mais anacrônico associar o Conselho Mundial de Igrejas ao 

chamado “liberalismo”. Em vez de pensar, como antigamente, em “liberais 

contra fundamentalistas”, estamos pensando em beber mais de nossas 

antigas tradições e, ao mesmo tempo – fieis ao espírito reformado – em nos 

deixar renovar pela Palavra de Deus para anunciar – especialmente aos 

excluídos que hoje no Brasil morrem antes do tempo – que Deus em Cristo 

estava se reconciliando com o mundo e prometendo um Reino de vida em 

plenitude (CADERNO de O Estandarte, 2006, p. 49). 

Considerações finais 

O objetivo de nossa pesquisa foi o de fazer um resgate histórico do termo 

fundamentalismo, colocando-o no seu berço original: o protestantismo histórico. Na 

sequência, ainda que rapidamente, analisamos o protestantismo em sua nascente 

na Reforma e em sua chegada a terras brasileiras até o surgimento de uma nova 



Igreja Protestante brasileira, a IPIB. Após leituras das fontes oficiais da referida 

denominação, chegamos a uma conclusão: ao longo do século XX, período de 

disseminação do fundamentalismo no mundo, a IPIB afastou-se do 

fundamentalismo. 

Num mundo plural, em que se faz mister o diálogo entre as diferenças de 

credo, assumir uma postura fundamentalista em nada facilita o acesso candente de 

novos membros às fileiras eclesiásticas. Um dado bastante importante que 

destacamos ao longo da pesquisa: o pequeno número de fiéis que adere hoje ao 

protestantismo tradicional (quer dizer, não pentecostal nem neopentecostal). Será 

que estamos vivendo um movimento de morte das igrejas históricas frente às novas 

comunidades que estão nascendo e se desenvolvendo nas estruturas de uma rede? 

Esperamos ter realizado o que nos foi proposto e que esse início de reflexões faça 

surgir novos estudos em relação à IPIB. 
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