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Com um voto de desempate do vice-presidente Mike Pence, o 

Senado confirmou, na quarta-feira, a figura do Kansas Gov. Sam 

Brownback como embaixador geral dos EUA para a liberdade religiosa 

internacional. 

Figuras cristãs como o Rev. Johnnie Moore, que serviu no 

conselho de divulgação evangélica do presidente durante a campanha 

de Trump, elogiaram Brownback como um "defensor consistente, vocal, 

competente e apaixonado por estas questões". Grupos como a 

Campanha dos Direitos Humanos e a Lambda Legal, por outro lado, 

castigaram a votação, citando o registo anti-LGBTQ de Brownback 

como governador e ex-membro do Congresso. 

Mas, menos obviamente (e não menos importante), é um grande 

apoiante de David Barton, o tão criticado historiador nacionalista cristão, 

cuja perspectiva profundamente distorcida da história americana tem 

sido utilizada por vários políticos republicanos para reforçar uma falsa 

narrativa da América como nação historicamente cristã. 

A associação do governador cessante com Barton é de longa 

data. Brownback tem-se referido frequentemente a Barton como "um 

dos meus grandes heróis" pela sua preservação da "bela herança 

americana" e apareceu no programa de rádio WallBuilders de Barton. 
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Barton também foi manchete o Pequeno Almoço de Oração de 2013 do 

Kansas durante a época de Brownback como governador. 

Entretanto, Barton é mais conhecido por uma série de livros, 

incluindo "Original Intent": The Courts, The Constitution, and Religion e 

The Jefferson Lies, que argumentam que a América foi fundada por 

cristãos evangélicos como uma nação cristã, e que os Pais Fundadores 

pretendiam que a América fosse governada com base em princípios 

cristãos. É também conhecido pelo seu grupo de pressão, WallBuilders, 

que tenta trazer o cristianismo para a vida pública americana, 

destacando o que ele diz ser "história esquecida". 

Barton e as suas ideias têm feito incursões na esfera política: 

Barton foi vice-presidente do Partido Republicano do Texas de 1997 a 

2006, e serviu como conselheiro do Comité Nacional Republicano nas 

eleições presidenciais de 2004, ajudando os evangélicos dos tribunais. 

Foi citado e elogiado por legisladores e políticos conservadores desde 

Michele Bachmann até Ted Cruz. 

Mais genericamente, a narrativa Bartoniana da história americana 

foi adoptada por alguns dentro do Partido Republicano de forma mais 

ampla. Brownback referiu-se a Barton como fornecendo "a base 

filosófica para grande parte do esforço republicano no país hoje em dia". 

Muitas figuras políticas, incluindo Ted Cruz e Roy Moore, 

abraçaram uma forma de nacionalismo ou dominionismo cristão, com 

base na ideia de que o governo americano deveria funcionar com base 

em princípios cristãos. O enfoque de Barton está a dar legitimidade a 

esta ideia. 



Ele perpetua um ciclo: Ao criar uma história profundamente 

desequilibrada dos fundamentos da América, ele é capaz de legitimar o 

estado cristianizado que ele gostaria de promover. E como historiador 

(pelo menos ostensivo), ele é capaz de fazer parceria com legisladores 

republicanos para lançar um folheado de respeitabilidade académica 

sobre uma mensagem completamente anti-académica. 

Barton tem vindo a promover a sua narrativa particular da história 

americana há décadas 

Barton é um historiador e activista autodidacta. Recebeu pouca 

formação histórica formal e o seu único diploma credenciado é um 

bacharelato em educação religiosa da Universidade Evangélica Oral 

Roberts, embora mais tarde tenha afirmado ter obtido o doutoramento 

da Universidade Cristã Life não acreditada oficialmente, com base nas 

suas obras publicadas. 

É também o fundador da WallBuilders, um grupo de reflexão 

dedicado a promulgar a narrativa de que a América foi fundada como 

uma nação especificamente cristã, e que os Pais Fundadores eram 

cristãos "ortodoxos, evangélicos". (De facto, a maioria dos Pais 

Fundadores tinha visões religiosas mais complicadas, muitas vezes 

misturando aspectos do cristianismo com o deísmo, a crença da era 

Iluminista numa divindade-criadora desconhecida que não operava em 

assuntos humanos). 

Argumentou que os fundadores nunca pretenderam uma 

separação entre igreja e estado, ridicularizando o conceito como um 

"mito liberal". No seu livro de 2000 "Original Intent": The Courts, The 

Constitution, and Religion, Barton argumentou que os historiadores 



seculares e liberais estavam envolvidos numa conspiração para 

encobrir a "verdade" sobre as origens cristãs da América para os seus 

próprios objectivos nefastos. 

Em vez disso, como dominador, Barton está entre aqueles que 

acreditam que o objectivo final do governo americano deveria ser um 

estado teocrático cristão, o que é necessário para introduzir 

adequadamente os tempos apocalípticos do fim dos tempos. O 

dominionismo assume muitas formas, desde o "duro dominionismo" de 

R.J. Rushdoony, que defendia uma teocracia pura, até ao movimento 

"mais suave" das Sete Montanhas associado a Ted Cruz, entre outros, 

no qual os cristãos são encorajados a assumir as "sete montanhas" da 

cultura como um todo, das artes à educação e ao governo. 

No entanto, o seu princípio fundamental é o mesmo: os cristãos 

devem trabalhar para um estado teocrático em que os cristãos estejam 

no controlo. Ou, como o actual candidato ao Congresso (e entusiasta de 

Barton) Rick Saccone disse numa entrevista no ano passado com a 

Rede de Pastores da América, Deus quer que os cristãos "que 

governarão com o temor de Deus neles, governem sobre nós". 

A ligação de Brownback com o dominionismo não é menos antiga, 

se bem que ligeiramente pouco ortodoxa. Há muito que ele está 

associado a pregadores e ideias protestantes evangélicos dominadores. 

Enquanto o dominionismo está normalmente associado a protestantes 

evangélicos, Brownback é um convertido católico. Ele também tem 

laços estreitos com a Nova Reforma Apostólica, uma rede solta de 

pregadores evangélicos controversos que acreditam ser profetas dos 

tempos modernos anunciando o fim dos tempos. 



À medida que a proeminência política de Brownback se expandiu 

nos últimos anos, o trabalho de Barton tem sido regularmente defendido 

pela Direito cristão e direito político mais amplo. Em 2010, Glenn Beck 

chamou-lhe então "o homem mais importante da América" pelo seu 

trabalho como historiador. Em 2011, o noticiário televisivo e ex-político 

Mike Huckabee disse aos participantes numa conferência da 

Redescobrindo Deus na América que "todos os americanos [deveriam] 

ser forçados ... à mão armada" a ouvir a conversa de Barton. 

A estrela de Barton caiu temporariamente em 2011, quando a 

grande editora cristã Thomas Nelson recordou o livro de Barton, The 

Jefferson Lies, depois do livro ter sido revelado conter grandes 

imprecisões factuais, incluindo a alegação de que Jefferson tinha 

iniciado os cultos religiosos no edifício do Capitólio. Nessa altura, The 

Jefferson Lies, uma obra hagiográfica que argumentava que Jefferson 

não era um deísta mas um cristão evangélico que se opunha 

vigorosamente à escravatura e ao racismo, tinha chegado à lista de 

best-sellers do New York Times. 

Apesar disso, Barton ainda é citado como um perito por vários 

legisladores do Partido Republicano. Outro é Rick Saccone, o candidato 

do congresso republicano da Pensilvânia a concorrer numa eleição 

especial para substituir Tim Murphy, que se demitiu na sequência de 

alegações de um caso extraconjugal e pediu a uma mulher com quem 

estava envolvido que fizesse um aborto. 

O apoio tácito de Saccone a Barton - ele escolheu Barton para o 

apresentar num comício no início de 2017, assinalando as opiniões 

políticas e religiosas mais vastas de Saccone - não deve surpreender 

aqueles que têm vindo a seguir a sua carreira na política. A retórica de 



Saccone como legislador estatal e na trilha de campanha centra-se em 

torno das ideias Bartonianas da América como uma nação 

fundamentalmente cristã. O seu próprio livro, Deus no Nosso Governo, 

parece ter saído directamente do livro de Barton, argumentando, como 

faz Barton, que os secularistas conspiraram para ofuscar a história 

cristã dos Estados Unidos. O historiador John Fea, um crítico de longa 

data do nacionalismo cristão, refere-se a Saccone no seu blogue como 

"um dos maiores apoiantes de David Barton na Pensilvânia". 

Que Barton continuou a nutrir uma reputação de historiador e 

activista credível (fundou um super PAC dedicado à campanha 

presidencial de 2016 do Reconstrucionista Cristão Ted Cruz) diz muito 

sobre a forma como alguns políticos da direita religiosa sentem a 

necessidade de construir uma fachada de legitimidade para apoiar os 

seus fins políticos. Criar uma versão mítica e simplista do passado - em 

que a América foi fundada não apenas como uma nação de cristãos, 

deístas e outros pensadores pós-iluministas a trabalhar num projecto 

complicado de nação, mas como um estado teocrático claro - é fornecer 

uma narrativa fácil e útil. 

Na narrativa de Barton, que veio a permear a narrativa do direito 

religioso em geral, a América é supostamente uma nação cristã, e por 

isso qualquer meio tomado para tornar a América mais teocrática 

(digamos, afixando "Em Deus Confiamos" nas paredes das escolas 

públicas, como Saccone desejava fazer) é automaticamente tornado 

legítimo. 

Barton continua a ser uma figura proeminente nos círculos 

evangélicos e dominionistas e uma figura regular nos circuitos de 

conferência conservadores. Ele continua a falar no seu programa de 



rádio sindicalizado nacionalmente WallBuilders, no qual descreve-se a 

si próprio como "o principal historiador da América". Dito isto, desde a 

sua queda da graça, Barton tem sido citado publicamente por cada vez 

menos políticos proeminentes, o que faz com que a escolha de Saccone 

para o apresentar num comício precoce seja surpreendente. Mas 

apesar disso, a sua influência é tal que a sua narrativa particular da 

história americana ainda é tomada por alguns da direita como, também, 

do evangelho. 

É também revelador que tanto desta história revisionista 

americana se trata de misturar o cristianismo com uma forma muito 

específica de nacionalismo americano (geralmente branco). Figuras 

como Barton misturam a ideia de que a América é um "país cristão" com 

a ideia de que as únicas críticas dos Pais Fundadores - que, digamos, 

eram proprietários de escravos ou contribuíram para a desigualdade 

racial - vêm de historiadores "politicamente correctos" que procuram 

desacreditar a grande história da América para fins políticos. 

Os fundadores duplicam como heróis para Barton. No centro da 

ideia de que a América foi fundada como nação cristã está a ideia de 

que a América foi fundada sem problemas; que só um regresso a este 

passado mitologizado resolverá, de alguma forma, os problemas 

percepcionados de desigualdade estrutural. A "verdadeira" América, por 

outras palavras, está acima das críticas. 

Claro que vale a pena dizer que todos os relatos da história - de 

esquerda ou de direita, secular ou cristã - podem também ser, num 

certo sentido, uma forma de propaganda. Qualquer narrativa da 

fundação da América será, evidentemente, mediada pelos preconceitos 

e preocupações específicos do narrador. (O historiador Fea faz um 



grande trabalho, salientando que a contrapartida secular da narrativa de 

Barton, que todos os pais fundadores eram não cristãos, secularistas 

deístas, também está errada). Os mitos nacionais têm sido sempre 

tanto sobre quem queremos ser como sobre quem realmente fomos. 

Isso é ainda mais razão para promover uma grande variedade de vozes, 

de todos os lados do corredor político, dentro do mundo da história 

académica. 

Mas o que Barton está a fazer - e o que os seus aliados políticos 

estão a fazer ao abraçá-lo - é pior do que isso. Tal como Washington, o 

novo Museu da Bíblia de Washington, Barton usa o aparecimento do 

inquérito académico sem qualquer rigor - para se opor a uma 

abordagem dominionista cristã ao governo que os ideólogos de Newt 

Gingrich a Michele Bachmann e Brownback ao último candidato favorito 

de Trump, Saccone, estão todos demasiado felizes em aceitar sem 

questionar. É claro que as preocupações da maioria dos dominionistas 

cristãos não são de todo históricas, mas sim escatológicas. Os Ted 

Cruzes e Rick Saccones do mundo acabam por se concentrar não na 

história da América como nação cristã, mas estão mais preocupados 

com o apocalíptico Fim dos Tempos em que uma nação cristã é 

supostamente inaugurada, de acordo com certas estirpes de crença 

evangélica. Por outras palavras, a história de Barton está mais centrada 

na sua visão do apocalipse do que no passado actual. E a América está 

a tornar-se mais mal informada sobre o assunto. 

 

https://www.vox.com/identities/2018/1/25/16919362/understanding-

the-fake-historian-behind-americas-religious-right 
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