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RESUMO 
 
Na perspectiva da História Cultural, no presente trabalho tecemos considerações acerca da 
produção de impressos que circularam no Brasil durante o século XIX e em meados do século 
XX. O objeto de análise é a Coleção Folhetos Evangélicos, um conjunto de 644 impressos 
que pertenceu ao Reverendo Vicente Themudo Lessa. O aporte teórico está pautado em 
Robert Darnton (1990) e Carlo Ginzburg (1979) os quais discorrem acerca da produção e 
circulação de impressos e da noção de Circularidade Cultural. Os resultados permitem inferir 
o aumento da produção de diferentes tipos de impressos no Brasil e, consequentemente, o 
crescimento da circulação de títulos que veicularam saberes e práticas educacionais 
protestantes num Brasil católico, marcado pela oralidade.  
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ABSTRACT  
 
From the perspective of cultural history in the present work we have made considerations 
about the production of leaflets that were circulated in Brazil during the nineteenth and mid 
twentieth century. The object of analysis is the Flyers Collection Evangelicals, a printed set of 
644 that belonged to the Reverend Vicente Themudo Lessa. The theoretical is ruled by Robert 
Darnton (1990) e Carlo Ginzburg (1979) which discourse about the production and circulation 
of printed and the notion of roundness Cultural. The results allow increased production of 
different types of printing in Brazil, and hence growth of the circulation of leaflets that 
conveyed knowledge and educational practices in a Protestant Catholic Brazil, marked by 
orality. 
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Embasado nos pressupostos da História, este texto versa sobre a produção e a 

circulação de impressos no cenário brasileiro oitocentista e em meados do século XX, mais 

precisamente entre os anos de 1860 a 1938, com vistas a contribuir para a elucidação de 

títulos postos em circulação no referido período. Elegemos como objeto de análise a Coleção 

Folhetos Evangélicos, conjunto de 644 que pertenceram ao reverendo Vicente Themudo 

Lessa e, atualmente, completa o acervo do Centro de Documentação e História Reverendo 

Vicente Themudo Lessa, localizado na cidade de São Paulo.  

Ressaltamos que esse texto é parte do projeto de pesquisa intitulado Brasil, Portugal e 

Inglaterra: circulação de impressos protestantes e outros impressos educacionais (1853 a 

1895), que se destina a “fazer um levantamento dos impressos protestantes e outros impressos 

educacionais que circularam no Brasil durante a segunda metade do século XIX através da 

ação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS e de outros distribuidores de 

livros[...]” de modo a possibilitar  “[...] uma apreensão global da imprensa protestante e dos 

impressos educacionais e sua relação com a História da Educação, estudando-os como 

estratégias editoriais de difusão e conformação de saberes e práticas religiosas e pedagógicas” 

( NASCIMENTO, 2011, p. 1).  

Segundo Robert Darnton (1990), os impressos passam por um ciclo de vida pouco 

conhecido. O referido autor afirma que existem etapas pertinentes e insuficientemente 

exploradas, uma vez que “para que chegue ao leitor, o livro deve passar do impressor ao 

livreiro, etapa crucial e mal conhecida” (DARNTON, 1990, p. 32). Sendo assim, as 

tipografias responsáveis pela produção da Coleção Folhetos Evangélicos eram somente 

protestantes? À quais denominações protestantes pertenciam? Em quais localidades 

brasileiras estavam localizadas?  

Pensar a circulação da palavra impressa num país com um alto índice de analfabetos, 

como era o Brasil oitocentista e, além disso, discutir a difusão de ideais protestantes num 

território predominantemente católico é trazer a tona um projeto, uma missão organizada para 

conquistar um espaço religioso que utilizou a circulação de impressos e consequentemente o 

ensino da leitura como “[...] um meio de transformar os valores e os hábitos dos grupos 

sociais que são o seu alvo” (CHARTIER, 1996, p. 35) e, assim, implantar o Protestantismo no 

Brasil.  



Esse foi o cenário escolhido por missionários protestantes, que abandonaram seus 

lares, estudaram o idioma e a geografia brasileira, para difundir a Palavra Sagrada e a cultura 

norte-americana. Com o intuito inculcar novos ideais, adotaram como estratégia a 

disseminação dos impressos protestantes e infiltraram-se no território brasileiro, até então 

desconhecido. Os missionários vindos do exterior eram apoiados, geralmente, pela Sociedade 

Bíblica Britânica e (BFBS) e pela Sociedade Bíblica Americana (ABS), fundadas em 1804 e 

em 1816, respectivamente; organizações voluntárias que tinham como finalidade divulgar a 

Bíblia na língua vernácula da população e manter a propaganda evangélica no estrangeiro e 

no seu país de origem. Antes mesmo de estabelecerem agências no Brasil, as referidas 

instituições iniciaram um trabalho de divulgação e propagação das ideias protestantes no país 

nas primeiras décadas do século XIX expedindo Bíblias e Novos Testamentos através da 

embaixada inglesa, por portadores diretos, por comerciantes e pelos comandantes de navios 

que zarpavam dos Estados Unidos. 

Pastores, médicos, enfermeiras, professoras, engenheiros eram os missionários 

subordinados àquela organização. “Viam-se como os homens de Deus, seus mensageiros, 

enviados por Ele para difundirem Sua Palavra, [...] procurando cumprir a ordem divina de ir 

‘por todo o mundo’ pregando ‘o evangelho a toda criatura’” (NASCIMENTO, 2007, p. 71). 

Segundo Ribeiro (1981, p. 95) “o caminho era esse: ir à casa deles; entrar; ler a Bíblia, 

explicá-la; orar com eles, e por eles, inclusive para sua conversão. Identificar-se com eles, 

comer sua comida, dormir em seus catres ou no chão, em couros curtidos”. Num Brasil 

católico marcado pela ação da propaganda evangélica o que parecia ocorrer era uma 

circularidade cultural (GINZBURG, 1987). Pensamos que a circulação da culturas, norte-

americana e brasileira, estavam em contato recíproco, seja nos impressos antes vindos do 

exterior, postos em circulação no Brasil e, posteriormente, produzidos por brasileiros no seu 

próprio país, seja pelos missionários estrangeiros que inseriram o Protestantismo e 

conquistaram, entre outros cidadãos, padres que abandonaram a religião católica. Assim, 

entendemos a circularidade cultural como uma relação de troca, entre iniciativas norte-

americana e brasileira, um relacionamento circular pautado pela reciprocidade, movido de 

baixo para cima, bem como de cima para baixo (GINZBURG, 1987). 

Distribuir impressos para aqueles que não sabiam ler? O que poderia ser visto como 

um problema era, na verdade, o diferencial. O colportor, vendedor ambulante de impressos 

protestantes, estrategicamente, quando chegava num determinado local oferecendo o material 

com entusiasmo e as pessoas alegavam que não sabiam ler, ele propunha a organização de um 

grupo e se comprometia em enviar um professor para ensiná-los que, na verdade, também era 



um missionário. Provavelmente, o interesse pelo acesso à leitura tenha contribuído para que 

brasileiros se vinculassem ao Protestantismo. Essa estratégia, que funcionou como estímulo 

para aquela massa analfabeta que viu a possibilidade de ter acesso a uma literatura acessível, 

de fácil compreensão, além da Bíblia em português, que geralmente era restrita aos clérigos 

católicos, antecedeu a organização de escolas. (NASCIMENTO, 2007, p. 39). 

A Coleção Folhetos Evangélicos conserva marcas de leitura de Vicente Themudo 

Lessa que durante sua vida salvaguardou, além do conjunto de impressos aqui analisado, uma 

gama de títulos em sua biblioteca particular. Pernambucano, nascido em 22 de janeiro de 

1874, Vicente Themudo Lessa eternizou, por meio dos impressos, a imagem de um leitor e 

colecionador que se fez protestante por meio da leitura. Foi o primeiro ministro presbiteriano 

brasileiro ordenado no século XX, seguiu professando a fé e disseminando a Palavra Sagrada, 

missão pela qual percorreu todos os Estados brasileiros e, no percurso, teve acesso a diversas 

obras, que foram reunidas em sua biblioteca particular e, após sua morte, doados pela viúva 

Francisca Leme (1874 – 1952), membro da 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, 

à biblioteca da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente.  

Vicente Themudo Lessa foi consagrado, no meio evangélico, como um dos pilares da 

história do Protestantismo brasileiro. Entre as homenagens póstumas à ele dedicadas está a 

nomenclatura da instituição que recebeu como doação, além da Coleção Folhetos 

Evangélicos, os milhares de títulos que a ele pertenceram. O Centro de Documentação e 

História Rev. Vicente Themudo Lessa está localizado na 1ª Igreja Presbiteriana Independente 

de São Paulo, criada por um grupo sete pastores, entre eles, Vicente Themudo Lessa.  

Novas práticas e saberes religiosos foram postos em circulação no Brasil dos 

oitocentos através da difusão de impressos. Com a abertura dos portos proveniente da vinda 

da Família Real Portuguesa, o território brasileiro foi palco não só da circulação de títulos, 

mas, também do comércio e, posteriormente, da produção dos mesmos com a criação de 

tipografias. Em meio aos 47 volumes que compõem a Coleção Folhetos Evangélicos figuram 

livros, livretos, folhetos, opúsculos, jornais, revistas. 

Além dos folhetos que totalizam 333 títulos, sobressaem a totalidade de livros que 

corresponde a 190. Entre os títulos, são encontrados uma gama de temas acerca do 

Protestantismo, Oração, Catolicismo, Espiritismo, Maçonaria, além de biografias e o outros 

temas. Encontramos ainda títulos escritos por padres criticando os ideais protestantes bem 

como, títulos escritos por pastores revidando as criticas recebidas. O referido levantamento 

reflete a circulação de diferentes tipos de impressos no Brasil oitocentista e em meados dos 

novecentos.  



A circulação de impressos favoreceu a circulação de ideias, saberes e práticas 

educativas e religiosas. A imprensa teve significativa responsabilidade pela circularidade de 

culturas, uma vez que possibilitou a socialização da palavra impressa, rompendo com a posse 

da cultura letrada somente daqueles mais abastados. A disseminação de impressos, enquanto 

estratégia para difundir novos ideais religiosos, práticas educativas protestantes e norte-

americanas pôs a palavra escrita religiosa ao alcance de muitos brasileiros que não tinham 

acesso a cultura letrada. 

 

 [...] A invenção do alfabeto - que cerca de quinze séculos antes de Cristo 
quebrou pela primeira vez esse monopólio - não foi suficiente, contudo, para 
pôr a palavra à disposição de todos. Somente a imprensa tornou mais 
concreta essa possibilidade. [...] A ideia de cultura como privilégio fora 
gravemente ferida (com certeza não eliminada) pela invenção da imprensa 
(GINZBURG, 1987, p. 128-129). 

 

Segundo Jorge Carvalho do Nascimento “é recorrente encontrar em documentos do 

século XIX queixas como as formuladas pelos missionários norte-americanos Kidder e 

Fletcher em 1850, quanto a ausência de livros didáticos produzidos em território brasileiro” 

(NASCIMENTO, 2001, p. 8) ou, ao menos, adequados às condições locais. Diante de tal 

problema, considerado empecilho ao desenvolvimento da educação brasileira, Fletcher 

importou, em 1850, “[...] a versão de 1821 da Sociedade Bíblica de Londres, [...] os 

brasileiros puderam ter acesso às Escrituras em sua própria língua” (HALLEWELL , 1985, p. 

26).  

O aumento da circulação de impressos no Brasil incentivou a produção de títulos no 

próprio país. “Se o mercado de livros já crescera de maneira substancial no século XVIII, nos 

anos 800 o número de títulos e autores em circulação aumentou sobremaneira [...] Era visível 

a circulação das novas ideias nesse período” (J. NASCIMENTO, 2001, p. 3). O período de 

publicação da Coleção Folhetos Evangélicos reflete o crescimento da produção, do comércio 

e da circulação de impressos no Brasil oitocentista e em meados dos novecentos. Os centros 

editoriais responsáveis pelas produções dos impressos que compõem a Coleção Folhetos 

Evangélicos eram comerciais, protestantes, católicos. As tipografias protestantes identificadas 

na análise são de denominação Presbiteriana, Metodista e Batista. 

Segundo Hallewell (1985, p. 4) “as edições impressas no Brasil são somente 

comparáveis aos países com boa tradição editorial e [...] as exportações do livro brasileiro 

aumentam sensivelmente a cada ano”. No período de 1860 a 1938 alguns dos impressos 

protestantes que circulavam no Brasil eram produzidos no próprio país.  



 

Figura 1. Distribuição das editoras no Brasil  
Fonte: Coleção Folhetos Evangélicos. São Paulo: Centro de Documentação e História Reverendo 
Vicente Themudo Lessa.  

A figura apresentada corresponde a quantidade de títulos produzidos no Brasil e 

identificados na análise, os quais totalizam 414 impressos. É notório o destaque dos Estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo Hallewell (1985, p. 54), “[...] o Rio de Janeiro atraía 

a nata do talento literário e intelectual do país[...]” devido, entre outros aspectos, a “sua 

coveniente posição geográfica que garantia-lhe um mercado muito mais amplo que os de seus 

concorrentes”.  

O referido autor ressalta que “a primeira província a desenvolver sua própria atividade 

editorial foi a Bahia [...]”. A partir de 1837, houve um declínio no comércio livreiro de 

Salvador, “até então o que se publicava na província parece ter estado, em sua maior parte, 

voltado para a religião e a filosofia” (HALLEWELL, 1985, p. 59). A crise enfrentada na 

atividade editorial baiana, “no fim da década de 90, deu lugar a uma revitalização [...] 

Salvador possuía então 10 livrarias, contra 47 do Rio de Janeiro” (HALLEWELL, 1985, p. 

59). 

Pernambuco era visto como uma das Províncias mais empreendedoras do Império e foi 

palco de investidas missionárias desencadeadas por Robert Reid Kalley que, além da criação 

da “Igreja Evangélica Pernambucana, tomou proveito diante do rompimento da censura real 

religiosa católica após o ano de 1821, para disseminar os impressos protestantes e evangelizar 



as pessoas” (ALCÂNTARA, 2012, p. 57). No ano de 1875, “a capital da província possuía 

quatorze firmas impressoras” (HALLEWELL, 1985, p. 117) e, 

 
depois do Pará, a tipografia [...] chegou às demais províncias na seguinte 
ordem: Ceará (o mais importante partidário de Pernambuco na Confederação 
do Equador) recebeu um prelo em 1824, quando Manuel de carvalho Paes de 
Andrade trouxe-o de Recife. São Paulo começou a imprimir em fevereiro de 
1827, o Rio Grande do Sul em junho de 1827, Goiás em março de 1830, 
Santa Catarina em agosto de 1831. [...] O Rio Grande do Norte recebeu 
também um prelo de Recife em 1832, embora as publicações oficiais do 
estado continuassem a ser impressas em Olinda até 1878. O inicio da 
impressão em Sergipe data de 1832, a do Espírito Santo de 1840, a do 
Paraná de 1853 (HALLEWELL, 1985, p. 121).  

 

Segundo Ribeiro (1981, p. 39), o reverendo Simonton chegou à São Paulo em meados de 

dezembro de 1860, atendendo a um dos objetivos da Missão que era explorar o território.  

Para esse autor, “as informações que recebeu o convenceram de que a Província oferecia 

excelentes oportunidades para a pregação evangélica” (RIBEIRO, 1981, p. 39). Era 

significativo o número de protestantes ingleses e alemães em São Paulo, e tendia a aumentar 

com a imigração. 

 

Possíveis Considerações 

Com base nos títulos catalogados por Vicente Themudo Lessa, foi possível constatar 

que a maioria deles foram disseminados pelos protestantes a partir de seu desembarque em 

terras brasileiras, a maioria produzidos no próprio país. Os frutos desta análise refletem a 

circulação de ideias, por meio dos impressos, no cenário do Brasil Oitocentista e em meados 

dos novecentos.  

Foi através da difusão dos impressos protestantes que pessoas iletradas puderam 

conhecer a Bíblia, posto que na época somente aqueles pertencentes às classes mais abastadas 

tinham acesso à leitura. Por meio da organização da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira 

e da Sociedade Bíblica Americana foi estruturado, e posto em prática, um projeto civilizador 

em prol da inserção e da consolidação do Protestantismo no Brasil.  

Inicialmente com a distribuição dos impressos protestantes, que foram utilizados para 

fazer circular e inculcar na mentalidade das pessoas novos ideais e práticas educacionais e 

religiosas e, posteriormente, com a organização de escolas, igrejas e hospitais. Os impressos 

protestantes foram ferramentas de trabalho de reformadores, o principal veículo de divulgação 

de suas ideias, permitindo a definitiva inserção do Protestantismo no Brasil. A partir da 



análise da Coleção Folhetos Evangélicos é possível inferir o aumento da circulação de 

impressos no Brasil dos oitocentos e em meados dos novecentos.  
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