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Resumo: 

Alguns autores e textos possuem o poder de sintetizar todo um movimento, 

seu devir histórico e suas consequências práticas, esse é o caso da bíblia de 

estudos anotada de CyrusIngersonScofield, um dos pastores mais engajados no 

movimento fundamentalista protestante do início do século XX, elemento central 

para o entendimento da dispersão do pensamento fundamentalista. Sua bíblia de 

estudos prima pela organização e simplicidade no qual foi exposto o pensamento 

dispensacionalista pré-milenarista. Procura-se entender nesse trabalho como a 

Bíblia anotada de estudos Scofield se insere no horizonte simbólico do 

fundamentalismo protestante bem como perceber como foi dada a disputa acerca de 

sua tradução em 1983 no Brasil. 
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Introdução: 

Com base no método sociológico weberiano, é possível compreender o lugar 

simbólico da Bíblia anotada de Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) – The Scofield 

ReferenceBible (1909) – no movimento fundamentalista original, ocorrido no seio do 

protestantismo estadunidense no início do século XX. Assim como é possível 

interpretar sua influência na divulgação da teologia dispensacionalista e na 

popularização da escatologia pré-milenarista nos Estados Unidos da América. 

Será feita uma transposição da discussão do passado para um tempo mais 

recente e dos Estados Unidos da América para o Brasil, no sentido de reconstruir o 

cenário material e mental da tradução para o português e publicação da Bíblia de 

Estudo Scofield no Brasil, no ano de 1983, bem como compreender, pela leitura e 

interpretação de fontes secundárias, sua aceitação e principais impactos dentre os 

evangélicos brasileiros. 

 

 



Objetivos: 

O presente projeto de iniciação científica pretende analisar 

compreensivamente o lugar simbólico da Bíblia anotada de Cyrus Ingerson Scofield 

dentro do quadro do fundamentalismo protestante, entendendo sua importância para 

o desenvolvimento e disseminação dos ideais e modelos do fundamentalismo 

protestante. Em um segundo momento se analisará a disputa criada no ano de 1983 

a cerca da tradução da Bíblia de Estudos Scofield para o português.  

 

Metodologia: 

O Aporte teórico-metodológico será pautado por uma posição compreensiva 

dentro de uma leitura sociológica da religião, propondo-se a perceber a conexão de 

sentidos e interesses que se perpassam pela ação social e seus enunciados. Será 

para tanto utilizado alguns conceitos seminais de Max Weber que guiarão o 

empreendimento analítico de forma que seja possível uma compreensão dos 

significados que estão atrelados a obra. A pesquisa será de cunho bibliográfico 

através da leitura acurada da Bíblia de Estudos Scofield e bibliografia especializada. 

 

Desenvolvimento: 

Em todo grande fenômeno de cunho social é possível definir com clareza 

alguns elementos que corporificam e assimilam a aura deste movimento e chegam a 

representar de forma simbólica toda a realidade relacionada ao mesmo fenômeno no 

tecido social. The Scofield Reference Bible (1909) assume um papel singular na 

divulgação da teologia dispensacionalista de forma sistemática e do pré-milenarismo 

ao seio protestante do início do século vinte. A penetração e popularização da Bíblia 

de Scofield fortaleceram diversos movimentos considerados fundamentalistas dando 

a estes algumas premissas bem organizadas que favorecem a interpretação 

literalista do texto bíblico, a rejeição do tempo presente, a esperança no futuro 

pródigo, e a crença em um passado idealizado e a-histórico. 

Transportando o debate diretamente para o Brasil em tempos não muito 

distantes, há um conflito claro entre os grupos tidos como fundamentalistas e a 



tradução da Bíblia de Estudos Scofield que se deu em (1983). Os tradutores eram 

tidos por esse grupo como liberais e assim, distantes dos valores sagrados como 

infalibilidade da Bíblia e interpretação literalista, soma se a isso que o 

fundamentalista somente crê na inerrância do texto sagrado em seus manuscritos 

originais. 

 

Resultados Preliminares: 

Preliminarmente é possível compreender que a penetração da Bíblia de 

Scofield e sua utilização como elemento chave em diversos movimentos 

protestantes denominados como fundamentalista foi impar. Isso se deu porque os 

comentários e referências de Scofield carregam uma chave hermenêutica radical e 

literalista, o texto bíblico é entendido assim como um caminho certo, unívoco que 

leva a uma realidade e a um fim ultimo já consumado, revelado no texto sagrado, e, 

portanto inerrante. Também foi possível perceber como esse embate literalista se 

configura no debate ao entorno da tradução da Biblia anotada de Scofield para o 

português em 1983. 
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