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RESUMO 

O fundamentalismo religioso é um movimento protestante de cunho conservador, 

que surgiu como resposta à modernidade, especificamente aos avanços da ciência e 

ao surgimento de uma corrente teológica conhecida como liberalismo, que propunha 

uma nova forma de interpretação dos textos bíblicos. Tal método não foi bem 

recebido pelos grupos mais tradicionais, ocasionando duras críticas a esta corrente 

e a qualquer coisa relacionada a ela. Ainda que o movimento apresente múltiplas 

facetas, é importante compreender que ele surgiu com sentido e significado próprios, 

em época e local específicos. Além disso, não se restringe à ideia de um movimento 

homogêneo, ou seja, não é um grupo que compartilha das mesmas convicções sem 

nenhum tipo de divergência interna. Prova disso é o pensamento ortodoxo do 

teólogo presbiteriano John Gresham Machen, que, apesar de elucidar muitos 

aspectos do fundamentalismo religioso original, possui peculiaridades em seu 

pensamento que justificam o fato de que nem todo fundamentalista tem como uma 

de suas caraterísticas principais a escatologia dispensacionalista pré-milenarista. 

 
Palavras-chave: Fundamentalismo. Protestantismo. Liberalismo teológico. Pré-
milenarismo.  
 
INTRODUÇÃO 

Abordar questões de cunho teológico sempre acarretam acalorados debates, 

seja nos círculos que competem às discussões acadêmicas, seja no cotidiano dos 

indivíduos. Há quem diga que religião não se discute, no entanto, ao fazê-lo carece-

se de explorar com profundidade aspectos importantes que influenciam diretamente 

os espaços sociais, políticos e culturais. Por isso, unir uma reflexão crítica e 

sociológica aos estudos teológicos, permite compreender fatores que percorreram a 

história e que se mantém vivo na contemporaneidade. O fundamentalismo religioso 

é um exemplo claro do que se pretende explorar nesta pesquisa, afinal, este 

movimento apresenta inúmeras características e contradições que afetaram e ainda 

afetam a realidade como um todo. Portanto, propor o estudo de tal dimensão 

religiosa, utilizando-se de instrumentos teóricos que competem também às ciências 

sociais, certamente permite uma interdisciplinaridade que enriquece a análise e 

favorece o diálogo de múltiplos conhecimentos comprometidos com o rigor científico 

e com as contribuições para sociedade.  

 



OBJETIVOS 

Resgatar as origens históricas do fundamentalismo protestante por meio do 

estudo de publicações feitas no início do século XX, a fim de compreender os 

motivos pelos quais o movimento adotou à época, dentre suas características mais 

destacáveis, a escatologia dispensacionalista pré-milenarista é o objetivo principal 

desta pesquisa. No entanto, é importante considerar que o fundamentalismo 

protestante é um movimento heterogêneo e que, portanto, lida internamente com 

diversas oposições. É diante disso que a escatologia dispensacionalista pré-

milenarista divide seu espaço com outra interpretação teológica marcante. Trata-se 

da escatologia não milenarista, visão teológica mais ortodoxa num primeiro 

momento e que está diretamente ligado ao protestantismo histórico dos Estados 

Unidos. Por isso, é indispensável a análise desses dois posicionamentos distintos, a 

fim de elucidar os meandros desse movimento complexo. Além disso, se configura 

também como um objetivo desta pesquisa compreender os motivos pelos quais o 

movimento fundamentalista adotou como seus principais adversários o liberalismo 

teológico – outra corrente do protestantismo moderno – e a ciência moderna, 

principalmente, a teoria evolucionista de Charles Darwin.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia desta pesquisa é de natureza qualitativa e se baseia numa 

pesquisa bibliográfica, através do acesso a fontes primárias, ou seja, escritos e 

documentos originais do fundamentalismo, e secundárias, os textos dos 

comentadores acerca do assunto. Para analisar os conceitos aqui trabalhados, a 

leitura crítica de alguns comentários da Bíblia de Estudo Scofield e da obra 

Cristianismo e Liberalismo do teólogo presbiteriano ortodoxo John Gresham Machen 

(1881-1937), publicado em forma de livro pela primeira vez em 1923, sendo de 2012 

a edição utilizada neste artigo – foram essenciais, inclusive, para a construção de 

um olhar histórico e sociológico diante da questão, pelo qual também é possível 

compreender seus desdobramentos atualmente. 

 

UM BREVE HISTÓRICO DO FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

O fundamentalismo, enquanto movimento religioso surgiu no seio do 

protestantismo norte-americano no final do século XIX, a fim de defender e preservar 

aquilo que compreendiam como os princípios da moral cristã. Ou seja, os 



ensinamentos e os valores essenciais das Sagradas Escrituras. No entanto, novos 

segmentos dentro do próprio campo religioso trouxeram intensos conflitos. Trata-se 

do liberalismo teológico (ou modernismo teológico), movimento que tem como ponto 

mais destacável, o emprego das ciências para o estudo da Bíblia, assumindo, 

portanto, uma postura mais crítica frente à interpretação dos textos Sagrados. Os 

protestantes tradicionais e conservadores, ao contrário, não aceitam a visão 

científica a respeito dessa questão, uma vez que a aceitar seria ir contra a doutrina 

tradicional da criação baseada no Antigo Testamento. Nesse sentido, o principal 

“inimigo” do fundamentalismo protestante, além do liberalismo teológico, era a teoria 

da evolução de Charles Darwin. Ainda que este nunca tenha desenvolvido seus 

estudos para desafiar a religião, foi declarado uma espécie de deturpador da fé e 

dos princípios cristãos.  

Segundo o conservadorismo protestante, o modernismo representava um 

perigo maior que os “inimigos da fé”, por se tratar de ataque à ortodoxia 

oriundo do interior do próprio cristianismo. Estariam em risco, desse modo, 

não apenas a unidade e a pureza da fé, mas a própria existência do 

cristianismo e da “civilização cristã”. [...] É evidente, por tudo isso, que o 

conservadorismo protestante estava empenhado, pura e simplesmente, em 

rejeitar todos os postulados do modernismo teológico, fechando passagem 

para uma postura crítica a respeito dos seus próprios fundamentos 

(VELASQUES FILHO, 1990, p. 114). 

 

Pode-se dizer que uma das primeiras formas de sistematização do 

conservadorismo protestante se deu com o Seminário de Princeton nos Estados 

Unidos. Instituída através de uma orientação calvinista, os teólogos de Princeton 

acreditavam terem encontrado a verdadeira doutrina, por isso não havia qualquer 

necessidade de adotar outras formas de interpretação teológica. Foi, justamente, 

sob a influência do Seminário, em 1919, na Conferência Mundial dos Cristãos 

Fundamentalistas, que a expressão “fundamentalista” passou a ser empregada para 

o protestantismo conservador; e, mesmo não sendo perfeito, o termo “serve para 

rotular movimentos que, apesar de suas diferenças, guardam forte semelhança” 

(ARMSTRONG, 2009, p. 11). 

Assim, o movimento fundamentalista passou por altos e baixos e penetrou em 

várias igrejas e denominações, dividindo, inclusive, algumas delas. Figuras como 

John Gresham Machen (1881-1937), Oswald Thompson Allis (1880-1973), Cornelius 



Van Til (1895-1987) e Robert Dick Wilson (1856-1930), que eram professores no 

Seminário de Princeton, saíram da Escola e “fundaram logo a seguir o Seminário 

Teológico de Westminster, em sintonia com a herança tradicionalista de Princeton. A 

criação desse Seminário acelerou novo cisma no presbiterianismo norte-americano” 

(VELASQUES FILHO, 1990, p. 124). Machen é o personagem mais relevante desta 

pesquisa e muitas de suas ideias serão abordadas nos tópicos que se seguirão. Por 

se tratar de uma realidade extremamente complexa, explorar os meandros de uma 

mente fundamentalista, talvez seja uma boa forma de começar. 

 

A OBRA CRISTIANISMO E LIBERALISMO E O FUNDAMENTALISMO DE 

MACHEN 

A época em que John Gresham Machen viveu e escreveu o livro Cristianismo 

e Liberalismo (2012) é importante para situar o seu discurso no tempo, 

constantemente descrito por ele como o presente e que remete ao olhar de um 

teólogo para os acontecimentos do início do século XX. Na obra é possível explorar 

muitas ideias que fazem coro tanto com o movimento fundamentalista original, como 

com o atual, ao mesmo tempo em que se pode dizer que ele divergiu de muitas 

outras interpretações feitas pelos integrantes do mesmo movimento. São oposições 

de pensamento e de visões de mundo que, segundo Machen (2012, p. 13), “nessa 

batalha intelectual do tempo presente, não pode haver „paz sem vitória‟: um lado ou 

outro deve vencer”. Dessa forma, a batalha intelectual a que o autor se refere 

envolve diretamente o pensamento ortodoxo do fundamentalismo protestante em 

contraste com o pensamento conduzido pelo liberalismo teológico. 

A Bíblia é essencial dentro do conservadorismo e também aparece nas 

discussões promovidas pelo autor. É através dela que os relatos das verdades 

eternas e a confirmação da revelação de Deus são conhecidos. Para o autor, o 

liberalismo moderno rejeita a doutrina e os princípios presentes na Bíblia e “não se 

apega verdadeiramente à autoridade de Jesus. Mesmo que o fizesse, ainda assim 

ele estaria empobrecendo grandemente seu conhecimento de Deus e do caminho 

da salvação” (MACHEN, 2012, p. 68). Dessa forma, Machen está sempre assumindo 

uma posição de defensor daquilo que ele considera como o cristianismo de fato, ao 

passo que deposita no liberalismo tudo aquilo que ele considera errôneo, pois para 

ele “o Cristianismo é fundamentado na Bíblia, baseia-se na Bíblia tanto em seu 



pensamento como em sua vida. O Liberalismo, por outro lado, é fundamentado nas 

variáveis emoções do homem pecaminoso” (MACHEN, 2012, p. 70). 

Para o autor, a diferença entre os conservadores e os liberais está na questão 

de os conservadores estarem de pleno acordo com os princípios da igreja, enquanto 

os liberais não. Não seria correto dividir o mesmo espaço com grupos que discordam 

significativamente sobre questões religiosas importantes. O Liberalismo não seria a 

heresia praticada dentro da Igreja e, sim, uma corrente que difere totalmente do 

Cristianismo. “Ele difere do Cristianismo em seu conceito sobre Deus, o homem, a 

autoridade e o caminho da salvação. E, não somente difere do Cristianismo em 

teologia, mas também na totalidade da vida” (MACHEN, 2012, p. 145). Diante disso, 

o Liberalismo nada mais é que um movimento anticristão. Sendo assim, a 

mensagem cristã teria se perdido dentro do movimento liberal. 

Sabendo que Machen é um fundamentalista ligado ao protestantismo 

ortodoxo, conhecendo o significado do termo e observando os desdobramentos que 

o fundamentalismo assume em tempos mais recentes é importante analisar as 

contradições presentes naquilo que o movimento diz ser em relação com aquilo que 

o movimento de fato faz, principalmente na contemporaneidade.  

 

O FUNDAMENTALISMO É O QUÊ? PRÉ-MILENARISTA OU NÃO 

MILENARISTA? 

Compreender o pensamento de John Gresham Machen permite apreender as 

principais características do fundamentalismo religioso e as razões pelas quais o 

movimento se instituiu. O autor tem muito a nos dizer sobre as semelhanças que o 

fundamentalismo apresenta com os conservadores, assim como tem muito a dizer 

sobre suas nuances. Uma das divergências essencial para esta pesquisa é: o 

fundamentalismo é pré-milenarista ou é não milenarista (amilenista, como dizem 

alguns)? O pré-milenarismo é uma vertente bastante difundida na teologia 

protestante; sua disseminação se deu, sobretudo, pela “Bíblia de estudo Scofield”, 

publicada em grande escala nos Estados Unidos e no mundo, a partir de 1909. 

Considerada uma das obras mais clássicas e importantes do fundamentalismo 

religioso, foi ela a responsável pela divulgação da teoria dispensacionalista de John 

Nelson Darby (1800-1882). Apesar de Darby ser inglês, a escatologia 

dispensacionalista chamou muito mais a atenção dos norte-americanos e foi 

suficiente para que a ideia ganhasse grandes proporções.  



O fato de Darby possuir uma visão extremamente pessimista dos rumos da 

humanidade, fez com que ele dividisse a história da salvação – e, 

consequentemente, a da humanidade – em sete dispensações, ou seja, “sete 

sistemas diferentes e sucessivos da relação de Deus com a humanidade, todos 

devidamente referidos na Bíblia” (VELASQUES FILHO, 1990, p. 124). A expulsão de 

Adão e Eva do Éden, o Dilúvio, o domínio do homem sobre o mundo, a escravidão 

do povo hebreu no Egito e a crucificação de Jesus representam dispensações que já 

aconteceram. Sendo assim, a humanidade se encontra na sexta dispensação que é 

o tempo vivido hoje. É nesse período que o retorno de Cristo se aproxima, mas, 

primeiro, o Anticristo, que representa uma espécie de falso Deus, “enganaria o 

mundo com seu falaz encanto, iludiria a todos e infligiria à humanidade um período 

de Tribulação” (ARMSTRONG, 2009, p. 194); mas, antes, há o “Arrebatamento” pelo 

qual os verdadeiros cristãos são levados para o céu e são poupados de todo o 

sofrimento no mundo. Passado o período de Tribulação, Jesus retorna, ocorre a 

batalha de Armagedon e, após sua vitória, ele governa a Terra por mil anos, até a 

chegada do Juízo Final. O retorno de Jesus é a sétima e última dispensação que a 

humanidade, segundo Darby, está destinada a enfrentar. 

Para muitos dos seguidores desta teologia, o pré-milenarismo representa 

“uma fantasia de revanche, com os eleitos assistindo aos sofrimentos dos que 

zombaram de suas crenças, ignoraram, ridicularizaram e marginalizaram sua fé e 

agora, tarde demais, reconhecem o próprio erro” (ARMSTRONG, 2009, p. 195). É 

comum observar para os que anseiam este acontecimento uma postura de predição 

frente a diversos eventos. Dessa forma, questões que afligem a sociedade, como a 

pobreza, a violência, as guerras e os desastres naturais, são avisos de que o fim se 

aproxima. Portanto, para os pré-milenaristas, o pior que a sociedade pode 

apresentar é um sinal do melhor que ela pode vir a ser.  

A escatologia não milenarista, como Machen coloca em sua obra, acredita 

que a crença pré-milenar é um equívoco ocasionado por uma interpretação errônea 

da Palavra de Deus. O autor afirma: “não acreditamos que as profecias da Bíblia 

permitam uma esquematização tão definida dos eventos futuros” (MACHEN, 2012, 

p. 46). Ainda assim, Machen ressalta que apesar do “erro” de interpretação das 

Escrituras representar um problema grave, os adeptos da visão pré-milenaristas não 

são inimigos dos não milenaristas, pelo contrário, a comunhão destes é superior a 

qualquer tipo de diferença de opiniões que possa vir a existir. 



Portanto, é altamente enganoso quando os liberais modernos apresentam 

os atuais problemas da igreja, tanto no campo missionário como da igreja 

local, como um problema entre pré-milenarismo e a visão oposta. Na 

verdade, é uma questão entre o Cristianismo de um lado, seja ele pré-

milenarista ou não, e do outro lado, uma negação naturalista de todo o 

Cristianismo (MACHEN, 2012, p. 46). 

 

Sabe-se a importância da literalidade da Bíblia para os protestantes 

conservadores, os próprios “teólogos da escola de Princeton defendiam a inerrância 

da Bíblia” (VELASQUES FILHO, 1990, p. 126). Uma vez que a interpretação desta é 

diferente para os pré-milenaristas e os não milenaristas, o problema é maior do que 

autor realmente assume. Talvez porque para ele a explicação seja simples: estamos 

certos, minha interpretação da Bíblia está correta, enquanto os pré-milenaristas 

estão errados. Não há um meio termo para essa questão e, no fim, a definição do 

que é “certo” e “errado”, tão presente no embate entre liberais e conservadores, 

também permeia o interior do movimento; um se impõe sobre o outro, ainda que 

sutilmente e embelezado por um discurso compreensivo. 

No fim das contas, o pré-milenarismo ainda conta com um grande número de 

cristãos e o próprio Machen, apesar de não concordar com a tendência, reconhece 

sua popularidade. Diante disso, resta saber como o fundamentalismo afeta a vida 

individual e social, tendo em vista suas inúmeras características. 

 

A SOCIEDADE, O FUNDAMENTALISMO E SEU IMPACTO SOCIAL 

Falar em fundamentalismo religioso requer que se fale também de seus 

significados. Nesta pesquisa, foi possível explorar as ideias do fundamentalismo 

protestante, mas, atualmente, o termo é utilizado para qualificar outros segmentos 

da sociedade. Pode-se dizer, inclusive, que a expressão “fundamentalista” foi 

amplamente difundida, principalmente, pelos meios de comunicação e associada, 

sobretudo, a práticas terroristas generalizadas de forma equivocada à cultura 

islâmica. Sendo assim, a crítica e compreensão do fundamentalismo religioso, bem 

como o seu impacto social na vida dos indivíduos, são analisados tendo em vista o 

significado protestante que compete ao termo.  

Umas das críticas feitas se aproximam do intenso debate entre religião e 

Estado. No Brasil, isso tem sido recorrente e tem ocasionado acalorados debates. 

Movimentos sociais, familiares, mídias sociais, dentre outros grupos, têm feito um 



esforço para defender ou questionar essa intervenção. Os que a defendem priorizam 

os “valores tradicionais” e acreditam que estes estão se perdendo gradativamente e 

que a religião aparece como uma grande aliada quando se pauta num discurso 

político para “resgatar” e “restabelecer” esses tais valores. Os que a criticam 

acreditam que esse discurso é pautado numa moralidade questionável e traz 

consequências nefastas para a sociedade por inúmeras razões, dentre elas, o 

retardamento dos avanços sociais, principalmente, no que concerne à obtenção de 

direitos e, em contrapartida, a reprodução e incentivo da adoção de um discurso de 

ódio que acomete significativamente os grupos minoritários e outras formas de 

religiosidades, gerando diversas formas de violência e segregações. Geralmente, os 

protestantes conservadores contemporâneos defendem que essa relação exista já 

Machen, apesar de conservador, nutria a visão oposta, ou seja, para ele essa 

relação não deve acontecer, pois só serve para degradar a religião. Sem dúvida os 

tempos são outros, mas parece que alguns “valores” também o são.  

Atualmente, diversos fatores podem interferir de forma positiva ou negativa na 

disseminação de uma ideologia e na quantidade de adeptos que ela vai angariar. A 

facilidade de acesso a diversos meios de comunicação é um exemplo disso e pode 

servir a qualquer intenção, seja para o bem, seja para o mal. Não é mais o início do 

século XX, não é mais o tempo de John Gresham Machen. Trata-se de um período 

em que tudo é mais complexo, portanto, com o fundamentalismo religioso não é 

diferente, seu impacto social na vida dos indivíduos tem caminhado muito mais ao 

autoritarismo e ao preconceito (com o outro) do que para um dos princípios 

sagrados que mais deveriam ser difundidos pela humanidade: o respeito e o amor 

ao próximo. 

 

RESULTADOS 

Esta pesquisa é composta por elementos dotados de complexidade e lida, 

sobretudo, com questões humanas. Portanto, atingir resultados precisos não 

compete a esta pesquisa, uma vez que ela permeia uma dimensão subjetiva muito 

profunda. Ousar materializá-la em resultados concretos e fazer generalizações 

recairia em contradições e imposições que não favorecem o diálogo, tampouco 

considera as inúmeras outras interpretações que o mesmo assunto pode acarretar. 

Dessa forma, pode-se afirmar que esta pesquisa contribui para a construção de 

ideias e reflexões que podem se desmembrar em novos estudos, permitindo que se 



chegue a novas conclusões, sempre levando em consideração sua dimensão social. 

Ou seja, não se deve materializar a dimensão subjetiva das relações humanas tendo 

em vista somente os interesses acadêmicos, mas deve ocorrer caso se converta em 

ações positivas e efetivas também para sociedade. Sendo assim, a aplicação prática 

sobre as questões que envolvem o fundamentalismo religioso se aproxima, 

principalmente, de seu impacto político na contemporaneidade, tendo em vista 

questões que envolvem os direitos humanos e a laicidade do Estado, por exemplo. 

Apesar de tais fatores não vigorarem como um objetivo direto nesta pesquisa, 

certamente o estudo do surgimento do movimento e de seus ideais a partir da visão 

de um conservador protestante convicto, permite compreender muito aspectos que 

concerne à mentalidade fundamentalista nos dias de hoje.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar um movimento cujas pretensões são combater os “inimigos” da fé 

cristã não é tarefa fácil, uma vez que se lida com muitos elementos abstratos. Os 

ideais fundamentalistas e seus potenciais rivais, como a ciência e o liberalismo 

teológico, são abstrações que não podem ser enfrentadas somente através da 

materialidade dos fatos que as compõem. Não se combate uma crença ou ideologia 

sem estar disposto a se associar a um estado de consciência, profunda e 

intelectualmente, pois esse é o único meio possível de compreender a essência 

desses grupos e suas características coletivas e individuais. 

Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla e apesar de, num primeiro 

momento, estas questões se encontrarem no campo das abstrações, sendo 

importante compreender esta dimensão, num segundo momento, convertem-se em 

situações que influenciam concretamente os espaços destinados ao convívio social. 

É, justamente, esta dualidade que se apresenta na sociedade contemporânea. 

No final do século XIX, o mundo ocidental via a religião sendo “colocada de 

lado” e confinada num papel meramente espiritual. Considerada culpada por 

atrasar o progresso científico, por legitimar formas ultrapassadas de 

governo; enfim, por limitar a autonomia do homem moderno, a religião, pelo 

menos da forma como foi concebida até aquele momento, agonizava no 

ocidente cristão. No entanto, o ambiente de incertezas abriu espaço para 

um tipo de pensamento que se colocava como detentor de uma verdade 

atemporal e exclusiva (ROCHA, 2009, p. 30). 

 



A sociedade apresenta como uma de suas características colocar certos 

grupos, movimentos, ideologias e crenças em destaque em detrimento de outros; 

reverencia-se uma postura, subjuga-se a outra. Com o fundamentalismo religioso 

não foi diferente. Diante de uma situação de instabilidade religiosa, surge um 

movimento que tenta resgatar os valores tradicionais e criticar ferozmente a ciência 

e seus aliados, que haviam conquistado o seu espaço na sociedade moderna. 

Machen foi um dos líderes que abraçaram esta bandeira e não se esforçou para 

esconder os radicalismos de seu pensamento. No entanto, o século XXI apresenta 

particularidades que não correspondem mais àquelas vivenciadas no advento da 

ciência moderna ou no nascimento do fundamentalismo protestante. Uma nova 

configuração está posta e se já era difícil combater o “inimigo”, seja de que lado for, 

no tempo situado como modernidade, na contemporaneidade, isso pode ser ainda 

mais complicado. 

Sendo assim, ver-se diante do fundamentalismo religioso é ver-se diante 

desses desafios ideológicos, enfrentá-los é compreender os pontos que convergem 

muito mais do que aqueles em que há divergências; afinal, sabem-se os problemas 

ocasionados por uma visão conservadora, mas não se sabe o resultado de 

conseguir colocá-la em diálogo com o “outro”, tampouco se sabe como o fazer; em 

todo caso, é um exercício mais interessante do que recriminar e, inevitavelmente, 

reproduzir as dicotomias e intolerâncias que precisam ser superadas. 
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